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Надіє Миколаївно, Ви перша жінка, яка очолила
найбільш потужно розвинену промислову область
в Україні за всі часи розвитку державності нашої
країни. Які особливі умови життя сформували у Вас
такі риси лідера?

Ніяких особливих умов. Народилася у звичайній
селянській сім'ї в селі Тишківка Новомиргородсь$
кого району Кіровоградської області. Закінчила
Капітанівську середню школу, згодом – Київський
інститут народного господарства та Дніпропет$
ровський регіональний інститут державного управ$
ління Національної академії державного управління
при Президентові України. Трудовий шлях розпо$
чала 1972 року як молодий спеціаліст в обласному
статистичному управлінні ЦСУ УРСР м. Дніпропет$
ровська. Працювала економістом, старшим інже$
нером$економістом, старшим майстром виробни$
чої дільниці, начальником планово$виробничого
відділу філії інституту "Укрсільгосптехпроект".

Але сьогодні Ви досить відома людина у фінан%
сових колах нашої держави?

У фінансовій системі працюю з 1986 року. Прой$
шла шлях від старшого ревізора$інспектора штат$
ного відділу до начальника головного фінансового
управління та заступника голови Дніпропетровсь$
кої облдержадміністрації з фінансових питань.

Ви керівник однієї з найбільших областей Ук%
раїни. Лідируючі позиції області забезпечені Ва%
шим стратегічним баченням розвитку регіону.
З якими результатами область увійшла в 2006 рік?

Наша область характеризується значним абсо$
лютним приростом середньомісячної номінальної
заробітної плати одного працюючого до відповід$
ного періоду попереднього року. Нині в області
вона складає 1117 грн. Це найвищий результат
в Україні.

Ми здійснюємо активну зовнішньоекономічну
діяльність, яка характеризується одним із найбіль$
ших серед регіонів позитивним сальдо зовнішньої
торгівлі товарами. В області спостерігається знач$
не скорочення кількості збиткових підприємств,
вище середніх показників по Україні в області зро$
стають інвестиції в основний капітал та прямі іно$
земні інвестиції, а за їх обсягом на одну особу (а це
1280,0 грн та 277,0 дол США) Дніпропетровщина
випереджає середні показники по Україні відпо$
відно у 1,2 та 1,4 рази.

Минулого року в області забезпечено зростання
обсягів введеного житла (на 17,0 %, по Україні –
5,7 %) одними з найвищих серед регіонів темпами.

Чим пояснюються економічні результати?
Для мене запорукою економічного успіху є сис$

тема і єдність у роботі. Мене не влаштовують "при$
чесані" кількісні показники, згідно з якими у нас
скрізь усе гаразд. Потрібна конкретика. Щодня
і в усьому. Треба від загальної статистики перехо$
дити до вирішення проблем кожної конкретної лю$
дини, водночас засвоївши одне залізне правило:
невирішених питань бути не повинно. Ніде! 

Такий підхід до вирішення поставлених зав%
дань потребує особливого відношення до кадро%
вого забезпечення підпорядкованих обласній
державній адміністрації структурних підрозділів.

Звичайно, таким результатам роботи сприяла
зважена кадрова політика, започаткована в об$
ласті ще Ю. Єхануровим і продовжена сьогодні.
Значну увагу в цьому напрямі я особисто приді$
ляю якісному формуванню кадрового резерву на
посади державних службовців усіх категорій,

11 листопада 2005 року Президент України Віктор
Ющенко призначив Надію Дєєву, кандидата економічних
наук, доцента, заслуженого економіста України, головою
Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"НА ПЕРШОМУ МІСЦІ В ДЕРЖАВІ 
МАЮТЬ БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА СПРАВУ КАДРИ"
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роботі з молоддю та професійному навчанню дер$
жавних службовців. У полі постійної уваги обласної
державної адміністрації – підготовка фахівців для
державного управління. Фаховими навчальними
закладами області підготовлено 2089 магістрів
державного управління та державної служби. 

З метою залучення молоді на державну службу
при Дніпропетровській обласній державній адмі$
ністрації створено молодіжну обласну державну
адміністрацію, яка нещодавно провела перший
молодіжний з'їзд. До речі, найчисельнішою тут
стала секція "Молодь і державна служба", орга$
нізатором якої виступило наше територіальне Уп$
равління державної служби. Маємо надію, що за$
початкована робота сприятиме залученню на
державну службу найбільш здібних до управління
юнаків та дівчат, які в майбутньому стануть елітою
державної служби нашого регіону. 

Така ж тенденція на сьогодні стала характерною
ознакою кадрового резерву, сформованого на
2006 рік в органах виконавчої влади: 36 % резер$
вістів – це молодь до 35 років, 91 % зарахованих
до кадрового резерву мають вищу освіту галу$
зевого спрямування.

Для закріплення напрацьованих результатів що$
до посилення кадрового потенціалу органів влади
обласною державною адміністрацією розроблено
систему моніторингу роботи з якісним складом
державних службовців та посадових осіб місцево$
го самоврядування, а також з кадровим резервом,
особливо на посади І–V категорій.

Безперечно, роботи ще багато, але вона нам
під силу.

Нещодавно між Кабінетом Міністрів України та
Дніпропетровською обласною владою підписано
протокол намірів про підготовку проекту угоди щодо
регіонального розвитку. Як Ви оцінюєте цю подію?

Фактично вперше в історії України відбувся
процес впровадження безпрецедентного по$
рядку організації взаємодії Кабінету Міністрів
України та обласної влади як солідарних пред$
ставників спільних повноважень усіх територіаль$
них громад, громадян області щодо виконання
найскладніших економічних, соціальних і фінан$
сових завдань відповідно до Закону України "Про
стимулювання регіонів".

Цей Закон визначив: по$перше, що Автономна
Республіка Крим, області, мм. Київ та Севасто$
поль – це регіони, які представляють спільні еконо$
мічні і фінансові питання всіх органів місцевого
самоврядування і місцевих органів влади перед
урядом; по$друге, порядок обов'язкового додер$
жання визначених державою соціальних гарантій
для кожного громадянина незалежно від місця про$
живання. По$третє, Законом вперше затверджено
порядок організації забезпечення стимулювання
зазначених областей та міст Києва і Севастополя. 

Для нашої області це питання номер один. Ад$
же саме це ми пропонували багато років тому.

Підписаний протокол є своєрідним технічним
завданням, за яким має формуватись сама Уго$
да між урядом та обласною владою. Над її роз$
робкою працюватимуть дві робочі групи: з одно$
го боку, створена з представників центральних
органів виконавчої влади, з іншого, – з представ$
ників облдержадміністрації, місцевих органів само$
врядування, місцевих органів влади, бізнесу та
експертів.

Слід відзначити, що така практика укладання
Угод стала давно поширеною в країнах ЄС (зокре$
ма, у Франції та Польщі).

Для України цей інструмент абсолютно новий
і його запровадженню передував детальний аналіз
практики різних країн, започаткований 2000 року
Ю. Єхануровим. 

Що передбачають такі Угоди?
Насамперед це той інструмент, який дозволить

узгоджувати державні й регіональні інтереси щодо
розвитку території, концентрувати фінансові ре$
сурси на пріоритетних напрямах розвитку області.

Друге. Угода стимулюватиме зміцнення всіх
визначальних компонентів розвитку області. 

Третє. Усі територіальні громади області, підп$
риємці, бюджетні установи, профспілки, гро$
мадські організації, громадяни в цьому випадку
стають партнерами у реальному досягненні спіль$
них цілей розвитку території. 

Четверте. Підготовка Угоди і хід її реалізації бу$
дуть максимально публічними. Це дозволить насе$
ленню реально оцінювати роботу як центральних,
так і місцевих органів влади з розвитку того чи
іншого регіону і робити відповідні висновки щодо
їх управлінської спроможності.

Які завдання Ви ставите сьогодні перед своїми
підлеглими?

Головне завдання – це зберегти стабільність
в економіці регіону і забезпечити зростання показ$
ників соціально$економічного розвитку області.

Що б Ви хотіли побажати державним службов%
цям?

Державним службовцям всієї України я хочу по$
бажати впевненості у майбутньому й задоволення
від хороших результатів роботи. А запорукою цьо$
го стане Указ Президента України від 20 лютого
2006 року № 140 "Про Концепцію розвитку законо$
давства про державну службу в Україні". Отже, на
нас чекає системна правова робота у зазначеній
сфері з урахуванням вітчизняного та міжнарод$
ного досвіду, а державна служба України має
стати зразком патріотичного служіння інтере$
сам Вітчизни.

Матеріал підготовлено  О. Тертишною
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Соціально$економічна та демографічна ситуа$
ція, що склалася на селі за останні п'ятнадцять
років, не дає підстав сподіватися на швидке
розв'язання існуючих тут проблем за допомогою
традиційних заходів і механізмів. У цьому кон$
тексті проголошення 2006 року "роком села"
слід розглядати як перший крок на шляху до
відтворення сільських територій. Головне зав$
дання держави полягає в розробці засад
політики сільського розвитку, спроможної виве$
сти сільські територіальні утворення на якісно
новий рівень, адекватний національним інтере$
сам та європейським стандартам. Мова йде не
просто про відродження вітчизняного аграрного

сектору економіки, а про якісні системні пере$
творення в межах сільських територій у цілому.

Останнім часом це питання набуло значної
наукової актуальності, свідченням чого є поява
аналітичних матеріалів на сторінках фахових
періодичних видань [1–3]. Помітною подією в цьо$
му відношенні стали Сьомі річні збори Всеук$
раїнського конгресу вчених економістів$аграрни$
ків, які відбулися в Києві 9–10 листопада 2005 року.
Метою управління сільськими територіями було
визнано створення сприятливих умов для жит$
тєдіяльності населення як необхідної передумо$
ви ефективного функціонування галузей сільсь$
кого господарства, збереження селянства як
носія української духовності. Основна увага на
зборах була приділена питанню розробки нової
аграрної політики [4]. На нашу думку, слід дещо
змістити акценти у самій постановці проблеми.
По$перше, село слід розглядати як складову сільсь$
ких територій, а не як дещо відокремлене від ос$
танніх. По$друге, якщо йдеться про доцільність
комплексного розвитку сільських територій,
треба зосередити увагу на розробленні не аг$
рарної політики як такої, а політики розвитку
сільських територіальних утворень як складної
поліфункціональної системи. З огляду на зазна$
чене, метою даного дослідження є визначення
місця та ролі політики сільського розвитку в за$
безпеченні сталого розвитку сільських територій.
Для її досягнення сформульовані такі завдання:
• визначення сутності політики сільського розвит$
ку через її співставлення з аграрною політикою;
• виокремлення інших складових цієї політики; 
• окреслення пріоритетних напрямів політики сільсь$
кого розвитку.

На початку доцільно визначитися з об'єктом
впливу. Сільські території розглядаються нами не
як різновид системи розселення або місце
сільськогосподарського виробництва, а як полі$
елементне просторове утворення з відповідними
господарськими, соціальними, природоохорон$
ними, оздоровчо$рекреаційними, туристичними,
культурно$зберігаючими та іншими функціями.
Їх складовими виступають поселення як госпо$
дарсько$виробничі, соціально$культурні, адмі$
ністративні, самоврядні осередки; сільськогос$
подарські та інші угіддя поза межами поселень

О. ПАВЛОВ,
кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри

державного управління і місцевого самоврядування
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ: 
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з розташованими на них виробничими об'єктами,
наявним матеріальним і природно$ресурсним по$
тенціалом; населення як їх системоутворюючий
елемент. Таким чином, головним критерієм оцінки
стану сільських територій на загальнодержавно$
му, регіональному (макро), локальному (мезо),
низовому (мікро) рівнях є кількісні та якісні харак$
теристики людського потенціалу, його спро$
можність до відтворювальних процесів. І най$
важливішими серед них є рівень та якість життя
населення, наявність умов для задоволення йо$
го матеріальних, культурно$побутових потреб,
професійного та освітнього зростання. Саме за
цими показниками положення в сільських тери$
торіях є найбільш загрозливим. Спостерігається
стала тенденція погіршення демографічної си$
туації. Так, смертність перевищує народжува$
ність у середньому щорічно на 163 тис. чоловік,
що дорівнює скороченню населення п'яти адмі$
ністративних районів. У 8 тис. сільських населених
пунктів із 28 597 протягом трьох років не народи$
лося жодної дитини [5, с. 18]. Поряд з депопуля$
цією до негативних сторін сільського життя слід
віднести безробіття, бідність населення, нероз$
виненість соціальної інфраструктури, що дає під$
стави віднести значну частину сільських терито$
рій до категорії деградуючих. У Законі України
"Про стимулювання розвитку регіонів" вони чо$
мусь ідентифікуються як депресивні. Ними виз$
наються сільські райони, в яких протягом останніх
трьох років є найнижчими щільність сільського на$
селення, природний приріст населення, найви$
щою – частка зайнятих у сільському господарст$
ві, найнижчий рівень середньої заробітної плати
[6, с. 2]. Що стосується перелічених у Законі
критеріїв депресивності територій, то, по$пер$
ше, нині відсутні регіони з природним прирос$
том населення, по$друге, ці показники не від$
дзеркалюють динаміку соціального розвитку. Не
можна погодитися і з терміном відстеження са$
мого процесу (три роки), який не дає повного
уявлення про глибину деградації сільських тери$
торій. Не заперечуючи самої ідеї про необхід$
ність державної підтримки деградуючих районів,
ми поділяємо точку зору фахівців ННЦ "Інституту
аграрної економіки" про доцільність комплекс$
ного підходу до розвитку сільських територій,
який передбачає розв'язання таких основних зав$
дань:
• створення умов для продуктивної зайнятості
сільських жителів на основі ефективного викорис$
тання природно$ресурсного потенціалу села;
• подолання бідності, істотне збільшення дохо$
дів сільського населення;

• поліпшення соціальної інфраструктури села,
системи обслуговування сільських жителів;
• запобігання подальшого занепаду сільських по$
селень і територій, розширення можливостей
сільських громад у вирішенні проблем їх життє$
діяльності;
• удосконалення системи державного регулю$
вання соціального розвитку села [7, с. 16].

Ключовим завданням серед них, спроможним
підвищити функціональність сільських тери$
торій, є впровадження державної політики зай$
нятості населення, яка передбачає: реалізацію
заходів, спрямованих на заохочення молоді до
проживання в сільській місцевості та врахування
поліфункціональності сільських територій. При
цьому вибір пріоритетної сфери зайнятості ба$
гато в чому залежить від регіональної специфіки
територій. У процесі розв'язання проблеми
сільської зайнятості доцільно врахувати зміну
акцентів щодо системоутворюючих факторів
сільських територій: інтереси селянина, а не дер$
жави чи аграрної галузі виробництва стають ме$
тою їх розвитку. Це в свою чергу потребує зміни
концептуальних засад політики сільського роз$
витку в цілому і насамперед переходу від галузе$
вого до функціонально$територіального підходу
розвитку сільських територій. Такий підхід
зорієнтований на їх гетерогенну структуру, різно$
манітні властивості, наявний потенціал, виробничу
й соціальну інфраструктуру, раціональний розпо$
діл робочої сили за сферами зайнятості та галузя$
ми господарського комплексу, врахування місце$
вих особливостей. У контексті запровадженого
підходу сільські території розглядаються нами не
лише як просторова база аграрного виробницт$
ва, а передусім, як сприятливе середовище про$
живання, природоохоронна та рекреаційна зона,
місце для господарсько$виробничої діяльності,
альтернативної сільськогосподарській. Визначення
домінуючої функції в кожному конкретному випад$
ку є прерогативою політики, яку можна визначити
як мистецтво досягнення балансу між потенціалом
сільських територій та їх функціями.

Політика сільського розвитку, приймаючи до
уваги багатогалузевий характер сільських тери$
торій, має містити в собі цільову установку, умо$
ви та заходи її досягнення, пріоритетні сфери
діяльності в означеному напрямі. Вона виступає
як основа та засіб реалізації стратегічної мети
розвитку сільських територій в процесі управ$
лінської діяльності. Більш повне уявлення про
структуру політики сільського розвитку в кон$
тексті управління сільськими територіями дає
схема (рис. 1).
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Відповідно до концептуальних засад політики
сільського розвитку будь$який вид діяльності роз$
глядається під кутом зору необхідності створення
на селі сприятливого соціально$економічного се$
редовища, яке б слугувало відтворенню населен$
ня завдяки використанню наявного потенціалу,
виробничої й соціальної інфраструктури. При цьо$
му потенційні можливості сільської економіки як
базової сфери життєдіяльності оцінюються крізь
призму її конкурентоспроможності й рентабель$
ності. Оскільки для сільських територій характер$
ний руральний (від англ. rural – сільський) вид
господарської діяльності, а земля виступає як ба$
зовий компонент виробництва, його головного
засобу, для них ідеальною є аграрна модель гос$
подарювання.

Розвиток сільської економіки за даною модел$
лю надає можливість досягти водночас кількох
цілей розвитку: раціонального використання при$
родно$ресурсного потенціалу, наповнення місце$
вих бюджетів, підвищення життєвого рівня селян,
подолання міжгалузевого та міжрегіонального
дисбалансу, гарантування продовольчої безпе$
ки держави. З огляду на це, сільське господар$
ство виступає як пріоритетна виробничо$госпо$
дарська функція сільських територіальних утво$
рень, а аграрна політика – як одна з головних
складових політики сільського розвитку. Врахо$
вуючи сучасний стан аграрного сектору еко$
номіки, зміст аграрної політики можна звести
до: удосконалення економічного механізму ре$
гулювання земельних відносин в аграрній сфері

Рис. 1. Структура політики сільського розвитку в контексті управлінської діяльності
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шляхом створення повноцінного ринку сільсько$
господарських земель; підвищення інвестиційної
привабливості галузей сільського господарства
шляхом усунення різниці між мінімально гаранто$
ваними та ринковими цінами за рахунок держав$
ного бюджету; подолання деформованого ме$
ханізму державної підтримки та кредитування
аграрної сфери через виокремлення галузевого
принципу від територіального, сільськогоспо$
дарського виробника від посередників і партне$
рів, самодостатніх галузей від збиткових; зрос$
тання технічної та енергетичної оснащеності
сільського господарства тощо. Щодо підходів до
реалізації аграрної політики в ринкових умовах,
держава з метою задоволення потреб у сільсько$
господарській продукції та сировині формує на
них відповідне замовлення з визначенням гео$
графії розміщення вигідних для товаровироб$
ників контрактів. Окрім цього, за допомогою та$
ких ринкових важелів, як ціна, попит, пропозиція,
а також інвестиційної та кредитної політики вона
визначає найбільш привабливі види виробництва
у територіальному розрізі, визначає дегра$
даційні, гірські райони, які потребують протекціо$
ністських заходів.

Разом з тим, при визначенні пріоритетних га$
лузей сільської економіки, розробленні економіч$
ної політики, доцільно приймати до уваги наяв$
ність конкурентних і альтернативних по відношенню
до сільського господарства видів виробничо$гос$
подарської діяльності. З цього приводу серед
фахівців досить поширеною є думка про деаг$
рарізацію як новий і самостійний напрям еконо$
мічного розвитку села. На нашу думку, зазначену
тенденцію точніше передає термін "позааграр$
ний розвиток". І для такого висновку є вагомі ар$
гументи. По$перше, не всі сільські території за$
безпечені достатніми земельними ресурсами,
по$друге, тільки 55,8 % сільського населення, зай$
нятого економічною діяльністю, працює у сільсь$
кому господарстві [8, с. 19]. Викликають певні запе$
речення і спроби перенесення на український
ґрунт закордонного досвіду. Наприклад, Ю. Гу$
бені, аналізуючи напрями стратегічного розвитку
аграрної політики Чеської Республіки, позитивно
оцінює тенденцію до поступового відокремлення
сільського господарства від села, розглядає
діяльність малих підприємств з альтернативними
джерелами доходів не стільки через призму еко$
номічної діяльності, скільки за мотивами збере$
ження сільського укладу життя, ландшафту та
природоохоронної політики [9, с. 146]. Приймаю$
чи до уваги важливість аграрного сектору еко$
номіки України у суспільному житті країни, його

кризовий стан, значну частку маргіналізованого
сільського населення, визначення статусу поза$
аграрної діяльності, як "гри на задньому дворі",
не є адекватним життєвим реаліям. З метою уточ$
нення туристичних, рекреаційно$оздоровчих та
інших функцій сільських територій у регіонально$
му розрізі як альтернативних по відношенню до
сільськогосподарської, нами в одній із публікацій
сільські території були типізовані за видом госпо$
дарського використання та рівнем урбанізова$
ності [10]. Як специфічні об'єкти функціонування
визначені сільські урбанізовані зони й ареали [11].

Політика сільського розвитку має комплексний
характер, в якому є декілька вимірів. Один з них
полягає у пов'язаності її складових, що є наслід$
ком взаємозалежності різних сфер життєдіяль$
ності. Тому при формуванні напрямів цієї політики
треба дотримуватися їх взаємоузгодженості та
орієнтації на досягнення стратегічної мети роз$
витку – відтворення людського, ресурсного, вироб$
ничого, соціального потенціалів сільських тери$
торій, покращення навколишнього середовища.
У цьому сенсі центральним ланцюгом, системо$
формуючою складовою політики сільського роз$
витку є низка послідовних заходів держави, ор$
ганів самоврядування, бізнесових структур щодо
створення умов для продуктивної зайнятості
сільського населення. Вирішення цієї проблеми
сприятиме покращенню соціальної облаштова$
ності сільських населених пунктів, збереженню
мережі поселень як такої, призупиненню їх со$
ціальної деградації, підвищенню добробуту на$
селення, наповненню місцевих бюджетів для
фінансування об'єктів соціального призначення,
зростанню обсягу платних послуг на селі. 

Серед інших складових політики сільського
розвитку одне з центральних місць належить
соціальній політиці. Вона має декілька аспектів:
розвиток соціальної інфраструктури села, його
поселенської мережі; поліпшення соціального
забезпечення населення; покращення якості со$
ціальних послуг; призупинення соціальної дегра$
дації села. Метою соціального розвитку є подо$
лання бідності, поліпшення умов життєдіяльності
населення. Досягнення зазначеної мети потребує
збільшення бюджетної підтримки для реалізації
комплексних програм соціального розвитку села.
Це в свою чергу вимагає внесення змін до бюд$
жетного і податкового законодавств, розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів між держав$
ним та місцевими бюджетами.

Як за змістом, так і відповідно до завдань з со$
ціальною політикою перетинається демографіч$
на політика. Її місце та призначення полягають



у призупиненні депопуляційних процесів, подо$
ланні руйнації поселенського потенціалу, покра$
щенні вікової, статевої, професійної, освітньої
структури населення, підвищенні життєвого по$
тенціалу села. Досягти цього можна шляхом
розміщення у сільських поселеннях виробничо$
господарських та соціальних об'єктів, а не штуч$
ного об'єднання сільських населених пунктів.

Екологічну політику пропонується розглядати,
з одного боку, як складову політики сільського
розвитку, а з іншого, – в контексті екогомології,
нового наукового напряму, що досліджує розвиток
людини в його органічному зв'язку з довкіллям
[12]. Оцінка довкілля, природно$ресурсної бази
сільських територій під таким кутом зору дозволяє
простежити взаємозв'язок між природним сере$
довищем, соціумом, природними і штучними умо$
вами життя, соціально$економічним розвитком та
його наслідками для суспільства в цілому. У вузь$
кому значенні екологічна політика формує ставлен$
ня до природного середовища з його оздоровчо$
рекреаційним потенціалом та культурно$історич$
ною спадщиною як до самодостатньої споживчої
цінності. У більш широкому вжитку, соціальному
вимірі екологічна політика покликана оптимізу$
вати систему відносин між людиною, природою
і виробничо$господарською діяльністю завдяки
послабленню антропогенного та техногенного
навантаження на природне середовище.

Прерогативою політики сільського розвитку
є визначення її пріоритетних напрямів. Запорукою
успіху на цьому шляху є сприйняття об'єкту
політики – сільських територій, як складного про$
сторового утворення з населенням як системоу$
творюючим елементом. Такий підхід передба$
чає визнання одним з пріоритетних напрямів
політики сільського розвитку забезпечення умов
для продуктивної зайнятості сільського насе$
лення. Реалізації цього напряму сприятиме на$
повнення економічної політики новим змістом
шляхом пошуку видів виробничо$господарської
діяльності, альтернативних сільськогосподарсь$
кій. У цій площині лежить інший пріоритетний на$
прям політики сільського розвитку – позааграрний
розвиток, спроможний давати прибуток і підвищу$
вати матеріальний добробут селян. Наступний
пріоритетний напрям зазначеної політики пов'я$
заний із запровадженням селяноцентризму, який
передбачає підпорядкованість завдання розбудо$
ви сільських територій інтересам селян [13, с.4].
Враховуючи упереджене ставлення до будь$яких
"центризмів", яке має під собою історичне під$
ґрунтя, вважаємо за доцільне визначити цей
напрям як соціальність.

До характерних рис політики сільського розвит$
ку слід віднести системність, економічну доціль$
ність, продовольчу безпеку, децентралізацію. З ог$
ляду на останню рису, зазначимо, що політика
сільського розвитку поділяється на певні рівні: 
• загальнодержавний (прерогативою якого є роз$
роблення стратегічних напрямів розвитку сільсь$
ких територій); 
• регіональний (обґрунтування відповідної стра$
тегії розвитку); 
• місцевий (визначення завдань політики міс$
цевого розвитку); 
• самоврядний (виключає втручання держави
у вибір напрямів розвитку).

На окрему увагу заслуговує питання про зв'язок
політики сільського розвитку з сучасною парадиг$
мою управління сільськими територіями. На кож$
ному історичному етапі суспільного розвитку
управлінська діяльність наповнюється новим полі$
тичним змістом, який знаходить своє закріплення
у відповідних нормативно$правових актах. Підк$
ріплена науковим, інформаційним, організацій$
ним, кадровим забезпеченням, політика сільського
розвитку матеріалізується у процесі об'єктивації
суб'єктів управління, тобто втілення її в життя.
Управлінська модель є багаторівневою та склад$
ною. За ідеальних умов вона має бути симетрич$
ною, коли до певного рівня об'єкта застосовують$
ся управлінські рішення адекватного суб'єкта.
Але залежно не тільки від масштабів, а й від ваги
тих чи інших функцій сільських територій, вони
можуть належати до компетенції різних за рівнем
управління суб'єктів. Важливо також, щоб суб'єк$
ти поєднували галузевий та територіальний прин$
ципи управління. Цього можна досягти шляхом
уніфікації функцій управління на загальнодержав$
ному рівні та децентралізації управління, розши$
рення владних повноважень регіональних органів
виконавчої влади та органів місцевого самовряду$
вання. Завдяки цьому з'являється можливість вра$
хування специфіки сільських територій.

Перспективи розвитку політики сільського
розвитку, її реалізація в процесі управлінської
діяльності вимагають подальших розвідок за та$
кими напрямами:
• поєднання політики державної підтримки
сільських територій із заходами щодо запрова$
дження ринкового механізму функціонування їх
виробничо$господарської складової;
• створення спеціального фонду підтримки сек$
тору сільської економіки за рахунок державних
та недержавних внесків;
• подолання дисбалансу цін на сільськогоспо$
дарську та промислову продукцію;
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• прийняття комплексної програми відроджен$
ня деградаційних сільських територій;
• реалізація системи заходів, спрямованих на
денатуралізацію сільськогосподарського ви$
робництва;
• доцільність перепрофілювання органів управ$
ління сільськими територіями, створення замість
Міністерства аграрної політики Міністерства (Дер$
жавного департаменту) сільського розвитку і його
уповноважених структур на регіональному та
місцевому рівнях.
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Постановка проблеми. Надзвичайно важли$
вою проблемою при здійсненні воєнно$еконо$
мічного аналізу є оцінка відповідності ресурсних
потреб економічним можливостям держави на
будь$якому етапі розвитку держави.

Науковці різних країн не дійшли одностайної
думки щодо вирішення цієї проблеми на сучас$
ному етапі. Спільним для них є те, що уряди всіх
країн зацікавлені в економії витрат на оборону
за умов досягнення потрібних цілей, тобто досяг$
нення максимальних цілей з мінімальною витра$
тою ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У цьому напрямі науковцями здебільшого аналі$
зується динаміка економічних витрат за певний
період та прогнозуються показники на майбутнє
[1–3].

Більшість оборонних структур країн Заходу
вирішують проблему розподілу ресурсів та ана$
лізу його ефективності, використовуючи "Сис$
тему планування, програмування та складання
бюджету" (СППБ) [4–6]. 

Невирішена раніше частина загальної
проблеми. Серед комплексу проблем, на дум$
ку автора, залишаються невирішеними зокрема
задача оптимізації управління економічними ре$
сурсами Збройних Сил України (ЗСУ) та матема$
тичне моделювання процесу управління на всіх
ієрархічних рівнях.

Метою статті є розроблення економіко$мате$
матичних моделей збалансування й оптимізації
економічних витрат Збройних Сил України для за$
безпечення обороноздатності держави, реаліза$
ція яких за допомогою конструктивних математич$
них методів дозволила б приймати оптимальні
рішення щодо розподілу економічних витрат.

Під оптимальним рішенням слід розуміти най$
краще з точки зору певного критерію ефектив$
ності (цільової функції) з урахуванням наявних
обмежень.

Викладення основного матеріалу. У процесі
розроблення концепції побудови системи управ$
ління економічними ресурсами для такої склад$
ної і багатопланової системи, як Збройні Сили
України, слід враховувати такі фактори:
• наявність зовнішнього середовища, незалеж$
ного від держави;
• наявність ієрархічних рівнів у складі збройних
сил (ЗС): самі ЗС як система; структури типу:
стратегічні сили стримування, сили швидкого реа$
гування тощо; роди військ; військові частини та
з'єднання;
• велика розмірність моделей;
• випадковий (стохастичний) характер явищ і ве$
личин, що входять до моделей.

Збройні сили є складною ієрархічною системою
великого масштабу.

Згідно з установленими нормами керованос$
ті кількість об'єктів управління на кожному рівні
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має бути в межах 3–5. Сьогодні ланцюг армія –
відділення включає 7 ієрархічних рівнів, що ста$
вить під сумнів ефективність управління. 

Тому, на думку автора, задачу слід декомпозу$
вати відповідно до структури ЗС.

На макрорівні підсистемами ЗС можна вважа$
ти структури, які мають самостійні макрофункції,
а саме: 
• сили швидкого реагування (СШР); 
• сили стримування (СТ); 
• сили прикриття (СП); 
• основні сили розгортання (СР); 
• прикордонні війська (ПВ); 
• тил військ (ТВ); 
• навчальні заклади (НЗ), полігони тощо.

Назвемо їх підсистемами першого рівня. Під$
приємства та інші підрозділи оборонного комплек$
су розглянемо окремо.

У свою чергу підсистеми ЗС мають у своєму
складі різні роди військ (РВ). Подальша деком$
позиція полягає у розгляді кожного РВ як підси$
стеми другого рівня. 

Наступний рівень декомпозиції – підрозділи
у складі кожного РВ (підсистеми третього рівня).
Таким чином, у кожному з двох внутрішніх кон$
турів управління є три ієрархічні рівні. 

Організаційно це означає, що кожному рівню не$
обхідно дозволити певну самостійність у межах
поставлених завдань і обмежень, у термінах мате$
матичних моделей – що на кожному з цих рівнів
встановлюються свої критерії ефективності (цільо$
ві функції) і свої обмеження, які формуються на ви$
щому рівні. Для макрорівня критерії ефективності
й обмеження формуються зовнішнім контуром
управління.

Отже, задача управління ресурсами є багато$
критеріальною.

У внутрішніх контурах управління цільові функ$
ції різних рівнів відрізняються за змістом, але не
є антагоністичними.

Системний підхід до поставленої задачі поля$
гає в тому, щоб розв'язок на нижчих рівнях узго$
джувався з наступним ієрархічним рівнем. Мате$
матично це означає, що вектори розв'язків задач
нижчого і середнього рівнів слід спрямовувати до
їх колінеарності з векторами макрорівня.

Для цього необхідно розробити систему агре$
гування цільових функцій від нижчого рівня до
вищого.

Планування на другому і третьому ієрархічних
рівнях, як і на вищому, здійснюється за замкне$
ним контуром із зворотним зв'язком. Процес
відбувається ітеративно, з багаторазовим прохо$
дженням інформації по контуру. При цьому, як

буде показано нижче, змінюються не тільки вхідні
обмеження, але й параметри цільової функції. 

Слід зазначити, що задача на кожному рівні ви$
магає принципово різних математичних методів
розв'язання.

При аналізі загальних тенденцій у змінах ак$
центів та принципів оцінки вартості й ефектив$
ності реформування ЗС вибір методу залежить
від типу задачі. Більш того, методи можуть бути
різними на різних етапах розв'язання тієї самої
задачі.

Наприклад, на початку дослідження системи
можливо знадобиться розглянути широкий спектр
альтернатив. Мета полягатиме в тому, щоб відді$
лити явно непридатні альтернативи. Для цього не$
обхідні методи, що дозволяють дати орієнтовну
оцінку багатьом варіантам системи при найгрубі$
шій оцінці їхньої вартості. Тут необхідні гнучкі ме$
тоди, що не потребують значних витрат часу та
коштів, спрямовані скоріше на виявлення загаль$
ної структури вартості, ніж на точний її розрахунок. 

Надалі, коли для більш детального аналізу бу$
де відібрано декілька найбільш перспективних
варіантів системи, будуть необхідні більш точні,
а отже, і більш громіздкі методи оцінки вартості.

При порівнянні альтернативних систем, наприк$
лад, систем зброї або структур виду сил, необ$
хідно давати оцінку їх вартості. Для обґрунтова$
ного вибору однієї з пропозицій необхідно знати
її вартість і мати можливість порівнювати її з вар$
тістю інших пропозицій.

Необхідно знати можливі переваги при виборі
і порівнювати його з іншими можливими вибо$
рами при інших варіантах. Важливість досто$
вірної оцінки вартості систем зростає не тільки
тому, що припущення про створення нових сис$
тем бувають часто пов'язані зі значними витра$
тами і потребують істотної частки національних
ресурсів, але і тому, що існує декілька конкурую$
чих систем, які також заслуговують на розгляд. 

Усе більшого визнання потребує та обстави$
на, що оцінку пропозиції про створення нової
системи не можливо дати доти, поки не будуть
визначені її вартість і можливості використання,
не буде проведене їхнє порівняння з подібними
даними для альтернативних пропозицій. 

Як вартість, так і можливості дуже важко оці$
нити, особливо коли потрібно зробити прогноз
на декілька років. Проте якщо така оцінка має
бути основою вибору серед конкуруючих пропо$
зицій, то її варто зробити з урахуванням відпо$
відної перспективи.

Тому проблема ймовірності в оцінках є цілком
реальною у процесі аналізу вартості майбутніх
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систем (систем зброї чи структур видів сил). Ця
проблема стає особливо серйозною, оскільки
пропозиції можуть змінюватися. Однією з основ$
них проблем аналізу вартості є створення ме$
тодів розрахунку вартості, які працюють в умовах
імовірності.

При порівнянні вартостей військових систем
йдеться про "аналіз вартості", а не про "оцінку
вартості", тому що визначення окремих елемен$
тів вартості, тобто розмежування з метою аналі$
зу багатьох складних взаємозалежних видів діяль$
ності, є дуже складним.

Так, вартість закупівлі зброї може складати
тільки незначну частку всіх витрат, необхідних
для створення засобів технічного обслуговуван$
ня на базах, підготовки особового складу та діяль$
ності стройових частин. Ці та інші складові вар$
тості можуть істотно змінюватися в кожній системі.
Більше того, порівнюючи перспективні системи та
їхнє утримання на 5 або 10 років уперед, необхідно
враховувати також вартість досліджень і розробок.
Сучасний досвід показує, що частка вартості
досліджень і розробок у порівнянні з іншими вида$
ми витрат безупинно зростає і варто очікувати, що
вона буде збільшуватися і далі в міру прискорення
темпів розвитку науково$технічного прогресу.

Тому при порівнянні альтернатив намагають$
ся враховувати повні витрати на систему зброї
і пов'язані з нею системи забезпечення від по$
чатку її розробки до впровадження та наступної
експлуатації у частинах. Таким чином, вартість
національної безпеки є мірою ресурсів, виділе$
них для досягнення цієї мети.

Оцінка повної вартості системи дається в про$
цесі аналізу та синтезу. Основні види ресурсів
і їх елементів необхідно виділити та згрупувати,
а також оцінити їх вартість у грошовому еквіва$
ленті.

Основними категоріями розрахунку повної вар$
тості системи вважається: вартість досліджень
і розробок, капітальні витрати, оперативні витрати.

Аналіз вартості – це не механічна операція. Він
вимагає розумних суджень, досвіду та об'єктивнос$
ті. Особливу увагу слід приділяти тим елементам
системи, якими вона відрізняється в характеристи$
ках систем і методах їх бойового застосування,
оскільки саме ці елементи часто є ключем до вияв$
лення різниці в повній вартості конкуруючих систем.

Головний акцент при аналізі вартості перено$
ситься на порівняння для одержання оцінки порів$
няльної або відносної вартості конкуруючих сис$
тем, а не точності, необхідної для формування
річних бюджетів. Для такого порівняння необхід$
но використовувати однакові методи оцінки вар$

тості й підрозділяти системи на подібні елементи.
Такий підхід бажаний ще й тому, що кожна систе$
ма може мати переваги, обумовлені можливістю
використовувати вже існуючі технічні засоби.

Раніше вважалося, що аналіз вартості обме$
жено задачею порівняння окремих систем. І це
часто було справедливим. Проте повне порівнян$
ня альтернативних систем неможливе без ураху$
вання інших систем або несистемних елементів,
що утворюють існуючу або перспективну структу$
ру виду сил.

Якщо розрахувати повну вартість даного виду
сил, при наявності визначеної системи або без
неї, то різниця між цими двома розмірами дасть
уяву про повну вартість даної системи. При цьо$
му вартості двох конкуруючих систем порівню$
ються за допомогою додаткової вартості, пов'я$
заної з додатком нової системи до складу виду
сил. Тому таке дослідження потребує більш гли$
бокого аналізу вартості, ніж це необхідно для
ізольованого аналізу вартості систем.

На думку автора, є достатня підстава вважати
аналіз вартості структури виду сил однією з голов$
них задач аналізу вартості збройних сил. Мініс$
терство оборони має забезпечити найефективні$
ше сполучення різноманітних систем при заданому
обсязі витрат або домогтися меншої їхньої вар$
тості при заданому рівні ефективності, тобто до$
сягти найбільш доцільного використання ресурсів,
що виділяються державою на оборону. 

Для оптимізації управління на будь$якому
рівні потрібно встановити критерії ефективності
(цільові функції) як для окремих елементів підсис$
теми, так і для підсистеми у цілому. Критерій ефек$
тивності окремої одиниці озброєння, техніки чи
підготовленого бійця можна розглядати у двох
варіантах:
• ефект від придбання та застосування нової оди$
ниці озброєння та техніки чи залучення нового
військового спеціаліста (ця величина може розгля$
датися у кожному випадку як деяка константа
і так входити до математичної моделі);
• ефект від удосконалення наявної одиниці оз$
броєння чи від підвищення рівня підготовки осо$
бового складу (цей ефект необхідно розглядати
як функцію затрачених ресурсів: фінансових,
технічних та ін.).

Розглянемо цей варіант. Залежності "затра$
ти – ефективність" набули назву SL$залежнос$
тей і в багатьох випадках відповідають логістично$
му співвідношенню:

, (1)
f(x) =

1 + e–kx

fmax

fmax — fo

fo
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де    fo – початкове значення ефективності;
fmax – максимально можливе значення;
f(x)– значення ефективності після того,

як буде затрачено х одиниць ресурсів;
k – темп зростання ефективності, який

визначається як
k = k(+) – k(–) , де k+ – темп набуття ефек$

тивності; k– – темп спаду ефективності.
Графік функції  f(x) представлено на рис. 1.

Рис. 1. 

На графіку слід розрізняти кілька областей:
І – при незначних  затратах ресурсів зростан$

ня ефективності незначне;
ІІ – початок істотного зростання;
ІІІ – найбільший темп зростання; найбільший

ефект від одиниці ресурсу;
ІV – спад інтенсивності зростання ефективності;
V – незначний приріст ефективності при подаль$

ших затратах ресурсу.
Пряма f =  fmax – асимптота цього графіку.
Безпосереднє включення нелінійної функції f(x)

у математичну модель робить її неконструктивною.
Можна запропонувати наступний підхід до

реалізації функції f(x) у моделі:
Залежність f(x) пoдамо у вигляді кусково$

лінійної функції (рис.2).
У кожній із зазначених областей зміни f(x)

є константою. Таким чином, темп зростання ефек$
тивності можна вважати сталим.

де і – номер проміжку значень x.
Позначимо ці похідні γγ.

Рис. 2.

Знаючи орієнтовне значення ресурсу, що
виділяється (відоме на певному етапі ітератив$
ного процесу), можна вважати, що при незнач$
ній зміні величини х від ітерації до ітерації, ми
залишимося у попередній області значень х,
і таким чином звільнимося від нелінійності у ма$
тематичній моделі.

Ефективність підсистеми кожного рівня або
комплексів, що входять до її складу, складається
з композиції ефективності її елементів. Ця компо$
зиція може бути адаптивною, тобто являти собою
лінійну комбінацію ефективностей:

F =  αα1 f1 + αα2  f2 + ...ααn  fn , (2)

або мультиплікативну , тобто нелінійну:

F =  ββ1 f1(x) • ββ2  f2 (x) • ...ββk  fk(x), (3)

де величини αα1, ββk – вагові коефіцієнти.
Прагнучи до конструктивності розв'язку задачі

оптимізації, слід, якщо можна, звести критерій
ефективності до лінійної функції.

Для цього пропонується наступний метод.
Будуються SL – функції як залежності критерію

F від кожного з множників f1 (за умови, що решта
є сталими величинами).

Будуємо повний диференціал функції (3).

dF =  ββ1 ∆∆  f1 • ββ2  f2 • ... • ββk  fk + ββ1 f1 •

• ββ2 ∆∆  f2 • ...  • ββk  fk + ... + ββ1 f1 • ββ2  f2 ...

... ββk ∆∆  fk (4)

= tgααi
df

dx

dF

df1

dF

df2

dF

dfk

f(x)

x1          x2             x3          x4

fmax

fo

x

x1          x2             x3          x4

fmax

fo

ααi

x

x
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У виразі (4), у черговій ітерації величини f1...fk

можна вважати сталими.

Частинні похідні               беруться з графіків SL, 

які теж можна представити у кусково$лінійній фор$
мі. У межах певної області зміни  fj  ці величини
можна вважати сталими.

Тоді задача оптимізації полягатиме у знахо$
дженні величин ∆∆  fj – приростів ефективності.
Останні у зв'язку з кусково$лінійним представ$
ленням їх SL$графіків теж будуть лінійними
функціями від додаткових ресурсів, що виділя$
ються:

∆∆  fj  = γγj xj . (5)

Позначимо .

У кожному доданку виразу (4) є добуток
множників ββ1 • ββ2 •ββk, який можна позначити ββ:

ββ  = ββ1 • ββ2 • ... ββk .

Тоді вираз (4) з урахуванням введених позна$
чень матиме вигляд

dF = ββ ϕϕ1 γγ1 x1 f2 ... fk + ββ f1 ϕϕ2 γγ2 x2 f3 ...
... fk + ...+ ββ f1 ... fk�1ϕϕk γγk xk . (6)

Таким чином, задача зводиться до знаходжен$
ня величин xj – ресурсів, що будуть виділятися
для удосконалення елементів підсистеми.

Істотним є те, що математична модель зали$
шиться лінійною, що дозволить комплексно за$
стосувати ефективні методи розв'язання.

Висновки. Методику оптимізації витрат на
безпеку та оборону держави в кінцевому варіан$
ті слід розглядати як систему моделей, які ґрун$
туються на забезпеченні основних принципів
менеджменту змін, а саме:
• теорії ігор, яка має враховувати вірогідність
розроблення певної множини стратегій як аль$
тернативу аналогічній множині стратегій пред$
ставників зовнішнього середовища (при обме$
жених ресурсах);
• лінійне і нелінійне стахостичне програмування;
• динамічне програмування (розподіл ресурсів
для середнього і довгострокового планування);
• методи прогнозування, в т. ч. впливу дій зов$
нішнього середовища та їх масштабів.
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Вступ. Підвищення ефективності діяльності
державних органів, державної служби в цілому
є стратегічною метою української держави для за$
безпечення сталих високих темпів економічного
зростання, досягнення європейських стандартів
життя, піднесення добробуту народу, всебічного
розвитку суспільства.

Проблема ця є актуальною для більшості країн
світу, особливо для тих, хто перебуває у перехід$
ному стані, прагне забезпечити прогрес еконо$
міки, піднесення науки і технологій, створення
громадянського суспільства. Зважаючи на це,
особливої актуальності набуває питання удоско$
налення роботи державного апарату, підвищення

результативності його діяльності в цілому і кожно$
го державного службовця зокрема. 

На сучасному етапі державотворення державна
служба має сповідувати такі цілі, як "стимулюван$
ня професійного зростання та високих результатів
діяльності державних службовців на засадах рів$
ності оплати за однакові обсяг, інтенсивність робо$
ти і рівень відповідальності" [1], будуватися на
принципах демократизації та прозорості своєї
діяльності, професіоналізму в підготовці управ$
лінських рішень і наданні послуг.

Огляд стану проблеми. Державне управлін$
ня, механізмом якого є державна служба, може
забезпечити покладені на нього функції та обов'яз$
ки, якщо "у державному апараті зосередяться
й активно розвиватимуться елітні інтелектуальні
і моральні сили народу" [2, с. 238], коли повною
мірою здійснюватиметься кадрова політика,
"розрахована на тривалий період лінія розвитку
людських ресурсів, удосконалення кадрів, виз$
начену перспективу економічного, політичного
і культурного розвитку суспільства" [3, с. 454].
Кадрова політика має на меті сприяти всебічному
розвитку особистості, раціональному форму$
ванню і використанню людських ресурсів, ство$
ренню надійного кадрового потенціалу. 

Особливістю нинішнього етапу є те, що в апа$
раті відбулися суттєві кадрові зміни, проведено
удосконалення структур органів державної влади,
намітилися певні тенденції до омолодження пер$
соналу, змінюються його основні завдання і функ$
ціональні обов'язки. Серед пріоритетних завдань:
посилення прозорості органів державної влади;
детінізація національної економіки, забезпечення
її конкурентоспроможності; підвищення ефектив$
ності діяльності народногосподарського комплек$
су країни в цілому і кожної галузі зокрема; приско$
рення розвитку підприємництва, малого та серед$
нього бізнесу; розширення внутрішнього ринку,
ефективного використання паливно$енергетич$
них ресурсів; залучення інвестицій, інноваційного
розвитку [4].

Враховуючи це, все більшого значення набуває
професіоналізм державних службовців, вимоги,
шляхи і методи його удосконалення.

Метою статті є розгляд питань щодо певних
ознак професіоналізму державних службовців,
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підвищення результативності їхньої діяльності.
Напрями дослідження. Кожен керівник держав$

ного органу для забезпечення ефективної роботи
своєї установи прагне укомплектувати її тямущими,
кваліфікованими, старанними працівниками$
професіоналами. Проте практика свідчить, що до
державних органів все більше приходить мо$
лодь з відповідною освітою, прагненням зроби$
ти кар'єру на державній службі, але без певного
досвіду роботи.

У зв'язку із загальними для Європи проблема$
ми старіння населення, падіння темпів природно$
го приросту такий підхід відповідає європейським
напрямам щодо поліпшення якості й продуктив$
ності праці, формування раціональної системи
оплати праці та соціальних гарантій, що стимулю$
ють працівників, заохочення інвестицій у людсь$
кий капітал. Особлива увага звертається на роз$
виток ринку послуг, створення добре оплачуваних
робочих місць у сфері бізнес$послуг, освіти, охо$
рони здоров'я, соціальної системи [5].

Зважаючи на це, якість людського капіталу,
людських ресурсів, їхнього професіоналізму вихо$
дить на перший план, що відповідає вимогам і пот$
ребам ринку праці. "Необхідно встановити відпо$
відну заробітну плату і забезпечити певні пільги,
щоб заохотити компетентних працівників: чим
ефективніша їхня робота, тим більше ними цікав$
ляться конкуренти" [6, с. 388].

Беручи до уваги, що за своєю соціальною рол$
лю управлінці, державні службовці визначають па$
раметри економічної й соціальної конструкції
країни та наповнюють її конкретним змістом, тоб$
то "визначають особливе місце у життєдіяльності
суспільства" [7, с. 329], належачи таким чином до
еліти суспільства, держава має робити все для то$
го, щоб їхні знання, вміння, досвід слугували роз$
виткові країни і суспільства. "Інтелектуальна елі$
та, – відзначає Мирослав Попович, – просто краще
від інших розуміє те, що навколо відбувається, бо
такий її фах і така її робота. Те, що інші роблять не$
усвідомлено, еліта повинна обдумувати і виноси$
ти на поверхню громадського самопочуття" [8,
с. 532].

Під професіоналами державної служби ми ро$
зуміємо людей, які мають ґрунтовну фахову, нау$
кову підготовку, є найкращими майстрами своєї
справи, патріотами своєї Вітчизни, мають високі
моральні чесноти.

Сучасна наука акмеологія, що вивчає законо$
мірності й механізми досягнення вершин у розвит$
ку людини і спільності людей та умови їх досягнен$
ня, вважає професіоналом людину, "яка засвоїла
ціннісні орієнтації у професії, виконує професійну

діяльність на рівні вимог професії, усвідомле$
но розвиває свою особу засобами професії" [9,
с. 304].

Нині в Україні чимало робиться, щоб майстрів
державної служби ставало дедалі більше, кіль$
кість їх все більше зростала, щоб людина, перебу$
ваючи на державній службі, охоплювалася всіма
циклами професійного життя. О. Оболенський та
В. Сороко так визначають ці цикли: "професійне
самовизначення, професійне навчання, профе$
сійна самоідентифікація, застосування та форму$
вання професійного досвіду" [10, с. 27]. Тобто
людина, ставши державним службовцем, має са$
мовизначатися, зрозуміти – чи її це справа, і чи на
все життя, навчитися і успішно виконувати свої
службові обов'язки, удосконалюючи свою май$
стерність. Державна служба зараз вимагає про$
фесіоналів, людей, які прагнуть зробити життя
суспільства кращим, можуть дивитися на дер$
жавні справи далекоглядно, стратегічно, прогно$
зовано. 

Значення професіоналізму в державній службі
"зростає у зв'язку з процесом реформування дер$
жавної служби, а також виділенням особливої
різновидності такої відповідності знань, умінь та
навичок службовців до вимог відповідних посад
державної служби" [11, с. 49]. 

Ця теза відповідає поглядам Г. Атаманчука що$
до роботи персоналу державного управління.
"Праця, що виконується персоналом державного
управління, є високопрофесійною і пред'являє до
кожного з її суб'єктів (виконавців) жорсткі вимоги
щодо підготовки, особистих дарувань, поведінки
й спілкування з людьми" [12, с. 361].

Розглянемо деякі складові професіоналізму
державного службовця. По$перше, це ґрунтовна
професійна підготовка до справи, якою зай$
маєшся у державному органі, безперервне удос$
коналення, підвищення кваліфікації, самоаналіз
і самоконтроль, планування часу, особиста ефек$
тивність, використання оргтехніки, мистецтво
прийняття рішень, ефективного спілкування, во$
лодіння фінансовими, інноваційними, інвестицій$
ними питаннями, вміння управляти персоналом
і бути часткою персоналу, визначати поточні
й стратегічні цілі та шляхи їх досягнення, але голов$
не – це спрямованість особистої роботи і своїх
підлеглих на забезпечення виконання поставле$
них завдань, ефективності, результативності
діяльності сьогодні, завтра і післязавтра. Євро$
пейські фахівці у сфері ділового адміністрування
так зокрема визначають цю спрямованість на ре$
зультативність: "стань "результатоголіком", а не
"трудоголіком"" [13, с. 46].
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До характерних ознак професіоналізму, на наш
погляд, можна було б віднести такі (табл. 1):

Зрозуміло, що на службі ми контактуємо, пра$
цюємо з багатьма людьми. Вони різні за віком, бу$
довою тіла, фаховим і культурним рівнем, здібнос$
тями та вподобаннями, можуть занедужати, бути
не в настрої, збуджені від радісної події, стурбо$
вані проблемами. Тож найвища фахова май$
стерність посадовців, службових осіб, формаль$
них і неформальних лідерів полягає у розумінні
того, що навколо тебе люди, у створенні сприят$
ливого морального клімату, щоб державні служ$

бовці цінувалися, заохочувалися, одержували
радість від життя, роботи, спілкування, щоб пра$
цівники справлялися з покладеними на них обо$
в'язками, просувалися по службі, щоб завдання,
визначені державному органу відповідно до ком$
петенції, рішення вищих органів, посадових осіб,
доручення і розпорядження керівників виконува$
лися вчасно, якісно та в повному обсязі, щоб дер$
жавний механізм працював без збоїв.

На жаль, маємо приклади, коли некомпетент$
ність поєднується з різкістю, грубістю, коли на
перше місце ставляться не службові обов'язки,
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Нематеріальні
активи 

державних
службовців

Характеристика ознак професіоналізму
державних службовців

Знання

• Конституції України, державної політики, законодавчо$нормативної бази у сфері дер$
жавного управління, державної служби, управління людськими ресурсами;
• компетентність у предметі, справі, якою займаєшся в державному органі;
• права, історії, економіки, фінансів, психології, прогнозування, стратегічного плануван$
ня, логістики, акмеології;
• людських ресурсів, персоналу державного органу, менеджменту, звичаїв, моралі, мен$
талітету країни, регіону;
• рідної, іноземної мов, літератури, культури, мистецтва.

Уміння

• Визначати перспективні, стратегічні цілі, добиватися їх реалізації, приймати виважені
обґрунтовані рішення;
• організовувати, згуртовувати працівників на вирішення завдань, визначених держа$
вою, керівництвом;
• планувати день, тиждень, квартал, рік, кілька років;
• аналізувати наявні проблеми в економічній, соціальній сфері, державному будівництві,
здійсненні регіональної політики, вносити обґрунтовані пропозиції щодо їх розв'язання
з урахуванням досвіду інших країн;
• виділяти головні, стратегічні завдання, забезпечувати їх виконання;
• створювати доброзичливий моральний клімат у колективі, державному органі, уста$
нові, вирішувати проблеми, конфлікти на початковій стадії, не доводячи їх до збурень,
конфліктних ситуацій;
• оновлювати свої знання, систематично підвищувати кваліфікацію;
• спілкуватися з колегами, представниками засобів масової інформації, відвідувачами,
заявниками;
• використовувати сучасні інформаційні технології;
• володіти рідною, іноземною мовами, висловлювати думки грамотно, чітко, лаконічно,
однозначно.

Етика

• Чесність, порядність, справедливість, об'єктивність, розважливість, поміркованість, то$
лерантність, відповідальність за справу, якій служиш, сміливість, мужність, воля, оптимізм,
глибокодумність, любов і повага до інших людей, гідність, самоповага, надання у разі
потреби допомоги тим, хто її потребує.

Мораль • Не боятися змін у роботі, зміни посади, професійних занять, місця проживання.

Характерні ознаки професіоналізму державних службовців

Таблиця 1



а вирішення особистих питань, виявляються не$
дисциплінованість, халатність, байдужість, коли
слово і діло не співпадають.

Все це на перший план ще і ще раз висуває пи$
тання про підвищення ефективності державної
служби, професіоналізму її працівників. Зазначи$
мо, що до державної служби належать різні люди.
Чимало з них – це професіонали своєї справи, що
вболівають за неї, головним орієнтиром своєї
діяльності вважають результативність, спрямуван$
ня її на піднесення ділянок державного будів$
ництва, якими займаються. Більшість – це люди,
що сумлінно і добросовісно виконують свої служ$
бові обов'язки, але є й просто спалювачі часу,
відбувайли, байдужі до всього, крім себе.

Завдання тут одне, щоб професіоналів, праців$
ників, що з найбільшою віддачею сил виконують
свою роботу ставало значно більше. Свою роль тут
мають відіграти оцінки виконання державними
службовцями своїх обов'язків, атестації, громадсь$
кий контроль. Унаслідок таких дій державні органи
позбавлялися б посередностей, формувалися
б команди професіоналів, ентузіастів, які розвива$
ли б свої здібності та обдарування, що відповідає
статті 23 Конституції України "кожна людина має
право на вільний розвиток своєї особистості, якщо
при цьому не порушуються права і свободи інших
людей, та має обов'язки перед суспільством,
в якому забезпечується вільний і всебічний роз$
виток її особистості" [14].

Слід відзначити, що майбутніх державних служ$
бовців було б доцільно починати добирати ще
з шкільної лави. Такий досвід є в країнах Азії – Ко$
реї, Японії. Таких дітей відрізняє те, що вони є не$
формальними лідерами, мають добрі комуніка$
тивні та аналітичні здібності, можуть прогнозувати
результати дій. "Управлінська еліта передбачає
ранню діагностику у дітей організаторських здіб$
ностей, своєчасне включення їх в різні види орга$
нізаторської діяльності" [15, с. 57].

Для підвищення конкурентоспроможності дер$
жавної служби ще треба багато чого зробити. Зар$
плата держслужбовця не дозволяє сьогодні без
кредиту придбати житло, вивчити дітей, відпочити
разом з родиною, зробити операцію. Зокрема, те$
пер лише небагатьом сегментам державної служ$
би можна розраховувати на поліпшення житлових
умов. Зрозуміло, що це відбиватиметься на ефек$
тивності професіоналізму, роботі працівників. От$
же, держава має вишукувати фінансові ресурси
для надання безвідсоткового кредиту державним
службовцям для житлового будівництва або прид$
бання квартир, застосування інших форм, таких,
наприклад, як у Київській міськдержадміністрації

"50 х 50", де 50 відсотків за споруджуване житло
сплачують органи влади, а 50 – мешканці міста.

Головне тут – дбати про людей, шукати резерви.
Висновки. Реалізація Програми розвитку дер$

жавної служби на 2005 – 2010 роки дасть можли$
вість піднести якість державного управління, спри$
ятиме підвищенню професіоналізму державних
службовців, збільшенню кількості професіоналів.

Завдання державних органів полягає у забезпе$
ченні належного контролю за її реалізацією, вжитті
необхідних заходів, створенні у кожному держав$
ному органі аури високоефективної творчої робо$
ти, пошануванні й гідній оцінці, стимулюванні висо$
копрофесійного виконання службових обов'язків
державними службовцями.
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Постановка проблеми. Результативність
державних інституцій та у зв'язку з цим довго$
очікувані суспільством позитивні зміни в усіх
сферах життєдіяльності держави значною мірою
залежать від ефективного функціонування дер$
жавної служби в Україні, її розвитку в напрямі
формування як особливого соціального інститу$
ту держави, який має відповідати загальновиз$
наним європейським вимогам. 

Невирішена частина загальної проблеми.
На сьогодні одним із актуальних для вирішення

є питання ефективності реалізації в секретаріатах
комітетів парламенту законодавчо визначеної кла$
сифікації посад державних службовців.  

Постановка завдання. І для державної служ$
би в цілому, і для секретаріатів комітетів парла$
менту зокрема, визначення та застосування
відповідного методу класифікації посад є осно$
вою їхньої посадової структуризації. Зазначене
дає змогу встановити рангову структуру та
відповідні компетенційні рівні для персоналу,
є необхідним інструментом функціонування
державної служби [1, с. 65]. Це свого роду ор$
ганізація робочих місць з визначенням посадових
обов'язків, повноважень, відповідальності дер$
жавних службовців. Оскільки в Україні при здійс$
ненні класифікації посад державної служби
використовується метод визначення рангу по$
сади, у цій роботі поставлено завдання досліди$
ти ефективність застосування згаданого методу
в секретаріатах комітетів парламенту України.  

Основний матеріал. Поняття "посада" тлу$
мачиться по$різному як у чинному законодавст$
ві, так і в науковій літературі. Вчені$юристи ро$
зуміють посаду як простий елемент державної
адміністрації. Як зазначається в дослідженнях,
"государственная должность является перво$
элементом, "кирпичиком" государственной ор$
ганизации (администрации), государственной
службы" [2, с. 105]. Це означає, що певна час$
тинка державної влади передається особі, яка
займає ту чи іншу посаду. Подамо одне з визна$
чень "посади", наведене Манохіним В. М., яке
стало класичним визначенням цього поняття: "Го$
сударственно$служебная должность – это часть
организационной структуры государственного
органа (организации), обособленная и закреп$
ленная в официальных документах (штатах, схе$
мах должностных окладов и др.), с соответствую$
щей частью компетенции госоргана (организа$
ции), предоставляемой лицу – государственному
служащему в целях ее практического осуществле$
ния" [2, c. 107]. "Должность, – за визначенням
В. Даля, – це "служебное место". Оно может быть
занятым или вакантным. Должность предопреде$
ляет требования, предъявляемые к лицу, "входяще$
му в обязанность службы", устанавливает служеб$
ные права и обязанности служащего" [3, с. 123].   
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Зазначимо, що в своїй сукупності посади сек$
ретаріатів комітетів разом з посадами так званих
"підрозділів забезпечення" складають інститут
державної служби в Апараті Верховної Ради Ук$
раїни. Внутрішня структура Апарату Верховної
Ради України являє собою систему різних за
своїм характером, значенням та рівнем посад, які
включені в затверджений штат Апарату парла$
менту. Кожна посада має бути зайнятою держав$
ним службовцем відповідного рівня та з відпо$
відними повноваженнями. 

Кожен державний службовець секретаріату
комітету займає відповідну посаду, яка утворюєть$
ся на постійній основі. Державний службовець,
який займає відповідну посаду в секретаріаті комі$
тету парламенту, має виконувати конкретні зав$
дання та здійснювати відповідні функції. Таким
чином, посада секретаріату є частиною органі$
заційної структури секретаріату комітету і вклю$
чає в себе частину компетенції секретаріату.

З організаційної точки зору посаду в секре$
таріаті комітету можна розглядати як структурну
одиницю, яка є як в системі секретаріату зокрема,
так і в системі Апарату парламенту в цілому. Поса$
да також визначає коло завдань державного
службовця, перелік функцій, ним виконуваних.

У науковій літературі [2, с. 108] поняття "посада"
з правової точки зору використовується для виз$
начення порядку встановлення статусу державної
посади, а також елементів, які в неї включені. При
такому підході вона є центральним поняттям дер$
жавної служби. Крім того, посаду можна розгля$
дати зі "статутно$правової", "конкретно$функціо$
нальної" та "абстрактно$функціональної", а також
"фінансової" точок зору. У першому випадку по$
сада є передумовою оформлення правового ста$
тусу службовця; в другому – нормативно визначає
завдання, функції та повноваження державного
службовця; у третьому – нормативно невизначене
коло завдань, які виконує службовець; в четверто$
му – штат працівників має бути враховано в бюд$
жеті при його формуванні.

Важливе значення в інституті державної служби
має класифікація посад, під якою розуміють роз$
поділ державних посад за групами із визначенням
вимог до них, а також за їхньою спеціалізацією.
Іншими словами, класифікацію посад можна виз$
начити як організацію робочих місць, в установі
(організації) у групи на основі посадових обов'яз$
ків, повноважень, відповідальності та вимог до
кваліфікації [1, с. 65]. 

Основою посадової структуризації системи
державної служби в цілому та державного органу
зокрема є метод класифікації посад. Зазначене

дає змогу встановити рангову структуру та відпо$
відні компетенційні рівні для персоналу державної
служби. Система класифікації посад, як інстру$
мент функціонування інституту державної служби,
дає можливість:

1. визначити професійні вимоги, обов'язки, об$
сяг повноважень та відповідальності службовців;

2. встановити критерії для оплати праці;
3. встановити ієрархічні рівні між різними ка$

тегоріями службовців;
4. стимулювати підвищення ефективної діяль$

ності службовців через можливість службового
просування та матеріального забезпечення;

5. створити стандартну термінологію для функ$
цій управління персоналом;

6. захистити державних службовців від полі$
тичних і персональних впливів при вступі на ро$
боту, зміні політичної еліти [1, с. 65].

У світі існують різні підходи до розробки кла$
сифікації посад державних службовців. У міжна$
родній практиці використовують два критерії: виз$
начення рангу посади і визначення рангу особи.
В Україні використовується перший критерій.

Посади державних службовців складають сис$
тему класифікації посад державної служби, яка
є важливим інструментом її функціонування.
Згадана система закріплена у ст. 25 Закону Ук$
раїни "Про державну службу" [4], проте визнати
її універсальною, як це зроблено в багатьох
країнах (країнах Європейського Союзу, Росії то$
що), не можна, оскільки навряд чи можливе її
використання у разі класифікації посад держав$
них службовців, які працюють у державних нав$
чальних, медичних закладах, міліції, армії, на
державних підприємствах. З огляду на зазначе$
не є необхідність розробки нової схеми класи$
фікації посад державних службовців, яка дала
б змогу провести уніфікацію державної служби
в Україні за європейським зразком. Наприклад,
у ФРН в основу класифікації посад державних
службовців покладено рівень освіти. За такої сис$
теми рівень заробітної плати, пенсійне забезпечен$
ня, медичне обслуговування тощо не пов'язується
з видами виконуваної роботи (у відповідному
департаменті, навчальному закладі, армії, поліції
тощо), а пов'язується групою (вищої, високої, се$
редньої чи простої служби), до якої входить поса$
да службовця, рівнем його освіти, кваліфікації,
стажу роботи та віку. Мета згаданої уніфікації:
• можливість переведення службовця на іншу
службу, інше місце, на нижчий рівень без знижен$
ня заробітної плати (він отримуватиме за поперед$
ньою категорією); 
• виключення конкуренції службовців у змаганні
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зайняти більш високу посаду лише через заро$
біток; 
• виключення можливості переманювання служ$
бовців через надання більш високої заробітної
плати. 
Тому, залежно від освіти, в одній категорії можуть
бути заступник міністра, професор, лаборант, екс$
перт та інші [5, с. 204].

Як система класифікації посад державних служ$
бовців має важливе значення для ефективного
функціонування державної служби в цілому, так
само належно структурована система посад дер$
жавних службовців секретаріату комітету парла$
менту має важливе значення для успішного та
ефективного виконання комітетом своїх повно$
важень. Це свого роду міні$система, структура
і штат якої встановлюється та затверджується Го$
ловою Верховної Ради України за поданням
голови відповідного комітету в межах затверд$
женої парламентом загальної кількості праців$
ників Апарату, яка на сьогоднішній день скла$
дає 1115 штатних одиниць [6]. 

Якщо в перші роки незалежності держави чи$
сельність секретаріату комітету парламенту за$
лежала від кількості депутатів, які входили до
його складу, то в останні роки чисельність сек$
ретаріату того чи іншого комітету коригувалась,
як правило, залежно від обсягу завдань, що бу$
ли поставлені перед його працівниками і визнача$
лися Положенням про секретаріат. Наприклад,
Положенням про секретаріат Комітету з питань
національної безпеки і оборони [7] визначаються
такі його завдання щодо обслуговування Коміте$
ту: організаційно$інформаційного, консультативно$
методичного та документального забезпечення.
Штат секретаріату Комітету складає 12 працівни$
ків. 9 із них – консультанти різного рівня. Загалом,
чисельність працівників секретаріатів комітетів
і постійних комісій Верховної Ради України скла$
дає 295 працівників або 26,4 % загальної чисель$
ності працівників Апарату парламенту. Середня
чисельність секретаріату комітету в парламенті
України складає 12,5 працівників. 

Для порівняння, апарат Комітету Державної Ду$
ми по безпеці Російської Федерації, на відміну від
аналогічного Комітету Верховної Ради України,
здійснює правове, організаційне, документальне,
інформаційно$аналітичне і матеріально$технічне
забезпечення діяльності Комітету. Як видно з на$
веденого, обсяг забезпечення діяльності Комітету
Думи його апаратом значно ширший. На відміну
від аналогічного секретаріату українського парла$
менту, апаратом Комітету Думи здійснюється
правове, аналітичне та матеріально$технічне

забезпечення діяльності Комітету. Зазначене ви$
магає наявності у штаті апарату належного рівня
освіти та кваліфікації працівників. Чисельність
апарату комітетів Думи складає більш ніж 700
працівників, або 26,7 % загальної кількості пра$
цівників апарату Думи. Середня чисельність
апарату комітету Державної Думи складає 18,8
працівників, в Раді Федерації – 14,3 працівників
[8, с. 254].

У державах зі стабільною правовою системою
і сталим законодавством (Німеччині, Франції, Ве$
ликій Британії, США, Іспанії, Канаді) мінімальна чи$
сельність апаратів аналогічних підрозділів нижньої
палати складає 30–35, верхньої – 20–25 чоловік. 

У перші роки незалежності чітко встановлені
критерії визначення штатного розпису та прин$
цип добору кадрів на посади в секретаріатах бу$
ли практично відсутні, оскільки були відсутні
відповідні практика і досвід. Лише з їх набуттям
були напрацьовані відповідні механізми, зазна$
чені у згаданих вище документах, що регулюють
це питання, а також розроблені й затверджені ке$
рівником Апарату Верховної Ради України профе$
сійно$кваліфікаційні характеристики посад дер$
жавних службовців та посадові інструкції. 

Штатний розпис секретаріатів комітетів Верхов$
ної Ради України складають посади керівників (2$ї
категорії), їх заступників, консультантів (головних,
старших, консультантів), що відносяться згідно із
Законом України "Про державну службу" [4] до по$
сад державних службовців 3 категорії (5–7 ранги),
а також посади спеціалістів 1 категорії, які відно$
сяться до посад державних службовців 4 категорії.

Необхідно зазначити, що між завданнями, що
стоять перед парламентом, комітетами та їх сек$
ретаріатами, з одного боку, і штатним розписом
Апарату парламенту та секретаріатів комітетів,
з іншого боку, існує певна взаємозалежність
і прямий зв'язок. Беззаперечним є те, що лише
за наявності високопрофесійного складу праців$
ників Апарату Верховної Ради України, належного
та ефективного забезпечення ним діяльності
Верховної Ради України та його комітетів можна
очікувати успішне вирішення завдань, що стоять
перед парламентом у цілому та його Апаратом
зокрема. Це означає, що затвердження штат$
ного розпису та комплектування секретаріатів
комітетів працівниками має здійснюватися залеж$
но від завдань та предмету повноважень комітетів
і, що також важливо, спеціалістами відповідної ви$
сокої кваліфікації за наявності належного досвіду.
Зазначене і має бути відображене насамперед
в професійно$кваліфікаційних характеристиках по$
сад працівників секретаріату комітету парламенту.



У Рекомендаціях [9] зазначається, що про$
фесійно$кваліфікаційні характеристики – це нор$
мативний документ, який має містити сукупність
норм, що визначають обов'язки, вимоги до ос$
вітнього, професійного рівня підготовки держав$
ного службовця, його знань і вміння, необхідних
для успішного виконання професійних обов'язків.
Вони покликані сприяти правильному вирішенню
добору і розстановки кадрів, забезпечити єдність
у визначенні посадових обов'язків цих категорій
працівників і кваліфікаційних вимог, які до них ви$
суваються. В них мають бути визначені роботи, які
можуть бути доручені для виконання працівнику,
що займає дану посаду. Основою для їх розробки
є положення і штатний розпис секретаріату. 

Який же стан справ щодо добору та розстанов$
ки кадрів склався на сьогодні в секретаріатах
комітетів парламенту України? Чи відповідає він
вимогам сьогодення, чи сприяє ефективному
вирішенню завдань, що стоять перед комітетами
та їх секретаріатами зокрема, а також перед пар$
ламентом у цілому?  

Як показує практика та наукові дослідження,
згаданій сфері притаманні такі недоліки: практич$
на відсутність інформації щодо наявності вакант$
них посад та низька транспарентність процедури
їх заміщення; низька ефективність функціонування
інституту кадрового резерву, що зрештою призво$
дить до формального функціонування інституту
конкурсу на заміщення вакантних посад, який фак$
тично перетворений в адміністративний відбір
кандидатів на вакантну посаду; відсутність науко$
во обґрунтованого розрахунку визначення та за$
твердження штатного розкладу секретаріатів
(класифікації посад) і, що випливає із зазначе$
ного, належної диференціації посад державних
службовців секретаріатів комітетів тощо.

Так, здійснений аналіз кількісного складу сек$
ретаріатів комітетів парламенту вказує на факти,
коли штатним розкладом невеликого за кількістю
працівників секретаріату комітету, на відміну від
значно більшого за кількісним складом та викону$
ваним обсягом завдань іншого секретаріату, пе$
редбачено декілька заступників керівника секре$
таріату комітету. Наприклад, по 2 заступники
завідувача секретаріату комітету передбачено:
• у секретаріаті Комітету з питань промислової
політики і підприємництва за загальної кількості
працівників 9 осіб; 
• у секретаріаті Комітету з питань соціальної
політики та в секретаріаті Комітету з питань па$
ливно$енергетичного комплексу, ядерної політи$
ки та ядерної безпеки за загальної кількості 11
працівників; 

• у секретаріаті Комітету з питань Європейської
інтеграції за загальної кількості 10 працівників; 
• у той же час, у секретаріаті Комітету з питань
фінансів і банківської діяльності 2 заступники
завідувача секретаріату затверджено за загальної
кіль$кості 19 працівників;
• у секретаріаті Комітету з питань правової політи$
ки – за загальної кількості 16 працівників тощо.

Щодо проблем класифікації посад державних
службовців, то в багатьох секретаріатах комітетів
парламенту штатним розкладом передбачено ли$
ше посади консультантів різного рівня за відсут$
ності посад спеціалістів (фахівців відповідного
напряму) та технічних працівників – спеціалістів
1 категорії. Це стосується зокрема секретаріатів
комітетів з питань: 
5 соціальної політики; 
5 охорони здоров'я, материнства та дитинства; 
5 культури і духовності (де не передбачено поса$
ди спеціаліста 1 категорії). 
Як наслідок, технічні функції (стенографування,
реєстрація документів та ведення діловодства,
друкування необхідних документів тощо) вико$
нують ті ж самі консультанти, що не сприяє ефек$
тивному виконанню визначених завдань. 

Загально відомо, що будь$яка посада держав$
ного органу відіграє певну роль і займає певну
ієрархічну нішу в системі класифікації посад. Вона
є відповідною формою, що наповнена відповід$
ним змістом. Таким чином, форма, тобто назва по$
сади, має бути виразником змісту, тобто відповід$
них вимог, посадових обов'язків і повноважень. 

З огляду на зазначене, можна констатувати,
що назва посади відображує необхідний набір
вимог та обов'язків, що висуваються до претен$
дента на посаду та покладаються на нього у разі
зайняття цієї посади. Назва посади відображує
також певну складову завдання, виконання яко$
го покладено на державний орган, в якому зга$
дана посада запроваджена, а також відповідні
функції, що мають здійснюватися особою, що
перебуває на цій посаді. Чітке визначення місця
та призначення відповідної посади в органі дер$
жавної влади та її затвердження – це запорука
ефективності діяльності цього органу.  

Зазначимо, що відхилення від застосування кла$
сифікації посад призводить до нівелювання значи$
мості цих посад, оскільки працівник, який займає
посаду консультанта та за наявності належної
кваліфікації має готувати відповідні законодавчі та
інші пропозиції, брати участь у підготовці експерт$
них висновків, надавати консультації (правового,
економічного, фінансового тощо напряму) членам
комітету, здійснювати підготовку законопроектів
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до розгляду комітетом та їх супровід для розгля$
ду парламентом, а замість цього часто здійснює
технічне забезпечення діяльності комітету. 

До складу апарату Комітету Державної Думи
Російської Федерації по безпеці входять: 
5 керівник апарату; 
5 його заступники; 
5 радники; 
5 консультанти, спеціалісти$експерти; 
5 начальник служби діловодства; 
5 провідні спеціалісти;
5 спеціалісти 1 категорії. 
Основним обов'язком радників є: 
• здійснення інформаційно$аналітичного забезпе$
чення повноважень комітету; 
• підготовка проектів висновків на законопроекти;
• розробка пропозицій щодо зміцнення правових
засад суспільства, приведення законодавства
у відповідність із принципами та нормами міжна$
родного права тощо. Їх повноваження здебільшо$
го є рекомендаційними. 

Консультанти з правових та спеціальних пи$
тань наділені рекомендаційними, координацій$
ними та погоджувальними повноваженнями.
Вони безпосередньо здійснюють підготовку за$
конопроектів та забезпечують їх подання для
розгляду, беруть участь в організації діяльності
робочих груп, у підготовці пропозицій та забез$
печенні погоджувальних процедур щодо законо$
проектів, відхилених Радою Федерації або Прези$
дентом Російської Федерації. На них покладається
обов'язок підготовки матеріалів до засідання комі$
тету, парламентських слухань, організації та безпо$
середньої участі в підготовці експертних висновків. 

Консультанти з організації протокольної служби:
протоколюють засідання комітету, оформляють
виписки з протоколів; здійснюють довідково$інфор$
маційне забезпечення роботи комітету, а також
забезпечують організацію міжнародних зв'язків,
зустрічей тощо.

Спеціалісти$експерти беруть участь у робочих
групах з підготовки законопроектів; збирають,
обробляють, аналізують та узагальнюють заува$
ження і пропозиції суб'єктів Федерації по законо$
проектам. Вони беруть участь у здійсненні аналізу
правозастосовчої практики, в розробці рекомен$
дацій щодо удосконалення законопроектної робо$
ти. На них покладено обов'язки адміністрування
локальної електронної мережі. Їх повноваження
скоріше лінійні та координуючі.

Провідні спеціалісти здійснюють інформаційне та
організаційно$технічне забезпечення діяльності
комітету. Вони приймають, реєструють та відправ$
ляють кореспонденцію та інформацію за допомогою

технічних засобів зв'язку, організують їхнє переда$
вання депутатам та працівникам секретаріату тощо.

Спеціалісти 1 категорії здійснюють:
• реєстрацію учасників засідання комітету; 
• стенографування виступів та їх редагування;
• розмноження та поширення матеріалів засідан$
ня комітету; 
• виконують друкарські роботи тощо. 

У парламенті Російської Федерації в апараті Ко$
мітету Ради Федерації з питань конституційного
законодавства та судово$правових питань попе$
реднього скликання усі 18 співробітників мали ви$
щу університетську освіту (14 з них – юридичну).
Є й економісти, й історики. Майже половина
співробітників – доктори та кандидати наук. Цей
потенціал використовувався достатньо інтенсив$
но завдяки продуманій посадовій структурі апа$
рату [8, с. 257–259]. Для порівняння, в секретарі$
аті аналогічного Комітету Верховної Ради України
з 12 працівників лише 3 мають юридичну освіту,
2 – економічну.

Як зазначалося вище, у державах зі стабіль$
ною правовою системою і сталим законодавст$
вом апарати комітетів парламентів практично
повністю (не менше ніж на 90 %) комплектують$
ся юристами та політекономістами. В аналогіч$
них підрозділах Ради Федерації Росії юристи
складають 15,6 % (126 чол.), економісти і мене$
джери – 29,8 % (240 чол.). У Державній Думі –
13,7 % (246 чол.) юристів та 7,5 % (135 чол.) еко$
номістів$управлінців. 

Наведені приклади, на нашу думку, заслуго$
вують на увагу і можуть бути корисними при
вирішенні питання вдосконалення діяльності
українського парламенту та оптимізації його
штатного розпису.  

Підсумовуючи викладе, зазначимо, що:
• існує необхідність у розробці нової схеми кла$
сифікації посад усіх категорій  державних служ$
бовців, яка дала б змогу провести уніфікацію
державної служби в Україні за європейським
зразком;
• існуючі на сьогоднішній день штатні розписи
(в частині чисельності державних службовців та кла$
сифікації посад) секретаріатів комітетів парламен$
ту України не відповідають науково обґрунтованим
вимогам і завданням, що стоять перед парламен$
том у цілому та секретаріатами комітетів зокрема,
а тому потребують нагального коригування;
• з метою якісного правового та аналітичного за$
безпечення діяльності секретаріату комітету пар$
ламенту є доцільним введення в штат секретарі$
ату комітету такої посади державного службовця,
як радник секретаріату комітету, що, у свою чергу,
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вимагає внесення відповідних змін до чинного за$
конодавства, яке регулює питання функціонуван$
ня  державної служби;
• існує нагальна необхідність у підвищенні якос$
ті здійснення кадрового менеджменту, запрова$
дженні транспарентності (відкритого, прозорого,
реально доступного, на об'єктивній конкурсній ос$
нові) добору та розстановки кадрів (насамперед за
такими професійними напрямами як юридичний,
економічний та політологічний), підвищенні відпові$
дальності кадрових органів та керівництва підроз$
ділів Апарату за практичну реалізацію зазначеного.
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Протягом 1991– 2005 рр. відбулися істотні кіль$
кісні й якісні зрушення в кадровому складі органів
управління як на державному, так і на регіональ$
ному й місцевому рівнях. Закономірно, що послі$
довна реалізація в Україні курсу демократичних
реформ вимагає оновлення всіх управлінських
ланок, формування нового кадрового корпусу уп$
равлінців, здатних вирішувати складні соціально$
економічні проблеми.

Необхідною передумовою успішної реалізації
цього завдання є посилення професіоналізації
державних службовців. Це підкреслюють у своїх

наукових працях учені в галузі державного уп$
равління С. Дубенко, В. Князєв, В. Луговий, Н. Ниж$
ник, Т. Мотренко, В. Олуйко, О. Оболенський [1–7]
та інші.

Нові суспільні умови децентралізації перед$
бачають передачу певних управлінських функцій
у різних галузях гуманітарної, соціальної, еконо$
мічної, бюджетно$фінансової сфер із центру на
регіональний та місцевий рівні. Це зокрема пе$
редбачає перегляд підходів до підготовки, пере$
підготовки та підвищення кваліфікації управ$
лінських кадрів.

М. БАЮК,
директор  Хмельницького центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та організацій

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ,

ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

Л. СМІШКО, 
заступник директора Хмельницького центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та організацій
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Питанням добору та професійної освіти дер$
жавних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування присвячено дослідження Д. Дзвін$
чука, Л. Гогіної, В. Майбороди, П. Назимка, В. По$
неділко, Н. Протасової, І. Розпутенка, М. Снітчу$
ка, В. Яцюка [8–14]. Ці питання висвітлюються
в журналах "Вісник державної служби України"
та "Вісник Національної академії державного уп$
равління при Президентові України".

Проте залишається проблемним питання ста$
новлення й функціонування регіональних нав$
чальних комплексів. Такі вже упродовж багатьох
років функціонують у Франції, Німеччині, Швеції,
країнах Балтії.

Чинне законодавство, яке регламентує надан$
ня громадянам України освітніх послуг навчальни$
ми закладами різного рівня акредитації, зокрема
й ліцензованими у сфері державного управління,
не передбачає функціонування на рівні регіону
(області) єдиного навчального комплексу з підго$
товки спеціалістів для органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, перепідго$
товки працюючих управлінців регіону, періодичне
підвищення їх кваліфікації. Винятком є обласні
центри, в яких функціонують регіональні інститути
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
(у Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові). 

Метою статті є визначення інноваційних пер$
спектив діяльності навчальних закладів, що на$
дають комплексні освітні послуги з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації дер$
жавних і муніципальних службовців, а також ви$
несення згаданої проблеми на загальне обгово$
рення фахівців.

За орієнтир можна взяти функціонування нав$
чально$виробничого комплексу у Державній
митній службі України, зарубіжний досвід [15, 16].

Певні здобутки і досвід становлення такого
навчального комплексу з професійної підготовки
управлінських кадрів та подальшої роботи з ними
мають місце на Хмельниччині. Це співпраця
Хмельницького університету управління та пра$
ва і Хмельницького центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів дер$
жавної влади, органів місцевого самоврядуван$
ня, державних підприємств, установ та органі$
зацій (далі – Центр).

Центр як самостійний госпрозрахунковий нав$
чальний заклад був утворений одним із перших

в Україні – 29 жовтня 1991 року. Після прийняття
Закону України "Про державну службу" [17],
який визначив нові завдання щодо професійної
освіти державних службовців, розпорядженням
Представника Президента України в Хмель$
ницькій області від 19 квітня 1994 року Центру
було надано назву "Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів місцевих органів
влади і місцевого самоврядування". Згодом по$
становою Кабінету Міністрів України від 4 серп$
ня 1995 року № 606 на базі Центру утворюється
Хмельницький інститут регіонального управлін$
ня та права (сьогодні Хмельницький університет
управління та права), а Центр стає структурним
підрозділом цього інституту [18] з окремим ра$
хунком бухгалтерського обліку. 

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів
України від 19 лютого 1996 року № 224 "Про
центри підвищення кваліфікації державних
службовців і керівників державних підприємств,
установ та організацій" Центр набув статусу нав$
чального закладу загальнодержавної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення квалі$
фікації державних службовців, на який поклада$
лося виконання функцій регіонального навчаль$
ного і науково$методичного центру підвищення
кваліфікації державних службовців, а також керів$
ників державних підприємств, установ та органі$
зацій. Однак навчально$методична, наукова,
господарська взаємодія Університету та Центру
залишилася визначальною, оскільки демонст$
рує свою ефективність.

Співпраця різнопланових навчальних закладів
є, по суті, експериментальною і вимагає додат$
кового нормативного врегулювання на рівні
держави. Реальний факт активної участі Універ$
ситету і Центру у вирішенні питань інтелектуаль$
ного та кадрового забезпечення регіону, наявна
наукова, методична, матеріальна база, з одного
боку, і велика потреба у підготовці, перепідго$
товці та підвищенні кваліфікації управлінських
кадрів, а також ефективне виконання статутних
завдань Центру щодо перепідготовки* та підви$
щення кваліфікації працівників органів держав$
ної влади та органів місцевого самоврядування,
з іншого, знайшли своє відображення і норма$
тивне вирішення на регіональному рівні.

Центр та Університет здійснюють спільну нав$
чально$науково$виробничу діяльність, спрямова$
ну на підготовку фахівців$юристів та управлінців

__________________
* Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. №1681 "Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників орE
ганів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" одним з основних завдань Центрів
визначено "надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам
підприємств відповідно до законодавства", тобто перепідготовки та підвищення кваліфікації.
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і перепідготовку та підвищення кваліфікації праців$
ників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування насамперед для потреб регіону,
на замовлення місцевих органів влади. Наочно
цей процес, співпраця простежується у запро$
понованій схемі (див. рис. 1).

Основними нормативними документами органі$
зації такої співпраці сьогодні є Статут Університету,
Статут Центру, а також Договір про спільну наукову,
навчально$методичну, виробничу діяльність. Пріори$
тетними складовими такої співпраці визначено: 
5 надання Центру на умовах безоплатного корис$
тування, визначених окремим договором, при$
міщень для організації навчального процесу; 

5 постійне залучення кваліфікованих науково$пе$
дагогічних працівників Університету до прове$
дення занять на курсах підвищення кваліфікації,
підготовки навчально$методичних посібників,
організації виконання наукових розробок, дос$
ліджень;
5 надання пільгових умов для проживання слухачів
Центру в гуртожитку готельного типу "Енеїда"; 
5 участь працівників Центру в організації та про$
веденні в Університеті наукових конференцій,
різних навчально$виховних заходів; 
5 спільне використання сучасних технічних нав$
чально$методичних засобів, інформаційно$комп'ю$
терного забезпечення;

Вчена рада Університету

Навчально%методична рада Центру

кафедри

• забезпечення
викладачами 
• наукові розробки
• підготовка навчально$
методичних матеріалів,
програм навчання
• соціологічні
дослідження
• робота семінару
"Основи педагогічної
діяльності"

• більше 60 тис.
примірників літератури
економічного, юридич$
ного та управлінського
профілю

• підручники
• навчальні посібники
• інформаційно$
довідкові матеріали
• часопис "Універси$
тетські наукові записки"

• аудиторії
• технічні засоби 
навчання
• інформаційно$
комп'ютерне
забезпечення
• гуртожиток готель$
ного типу "Енеїда"
• кафе$бар
• база відпочинку

бібліотека
видавничий

центр

матеріально5
технічна база

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

Підготовка
Перепідготовка

Підвищення
кваліфікації

Рис.1. НавчальноEвиробничий комплекс Університету та Центру
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5 організація роботи постійно діючого семінару
"Основи педагогічної майстерності";
5 бібліотечне обслуговування студентів Універ$
ситету і слухачів Центру;
5 видання підручників, навчальних посібників,
інформаційно$довідкових матеріалів, часопису
"Наукові університетські записки" тощо.

Використовуючи єдину інтелектуальну, науко$
ву, навчально$методичну і матеріально$технічну
базу, поєднання теорії та практики, Університет
та Центр започаткували функціонування нав$
чального комплексу підготовки, перепідготов$
ки та підвищення кваліфікації управлінських
кадрів:
• підготовка фахівців для роботи в державних
органах влади за освітньо$кваліфікаційними
рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" та за
спеціальностями "Правознавство", "Адміністра$
тивний менеджмент", "Менеджмент організацій"
здійснюється в Університеті на двох факультетах $
юридичному та управління й економіки;
• перепідготовка державних службовців, поса$
дових осіб місцевого самоврядування, фахова
підготовка яких не відповідає напряму управ$
лінської діяльності – на заочному відділенні пе$
репідготовки спеціалістів зі спеціальності "Пра$
вознавство" юридичного факультету;
• підвищення кваліфікації державних служ$
бовців, посадових осіб місцевого самовряду$
вання за професійними програмами, тематич$
ними короткотерміновими та постійно діючими
семінарами здійснюється в Центрі.

Формуючи в регіоні таку систему удосконален$
ня роботи з підготовки та підвищення профе$
сійної компетенції управлінців різних галузей,
структурних підрозділів державних адміністрацій,
місцевих рад, підприємств, установ і організацій,
ми насамперед орієнтуємося на забезпечення
інтегративної, міждисциплінарної ідеології, розу$
міння суті демократичних суспільних реформ,
профільних практичних навичок і ділової еру$
диції. Це передбачає можливість застосування
в навчальному процесі різних форм навчання,
ділового спілкування, всебічного науково$інфор$
маційного висвітлення проблем державних
службовців конкретної галузевої профорієнтації,
шляхів, форм і засобів удосконалення управ$
лінської діяльності, професійного менеджменту,
вирішення конкретних управлінських ситуацій. 

З огляду на наближення професійного навчання
державних службовців до стандартів Європейсь$
кого Союзу, ми вважаємо перспективною євро$
пейську модель навчального комплексу з підго$
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Її основними ланками, в плані професійного нав$
чання державних і муніципальних службовців,
є функціонування в складі університетів факуль$
тету "Державне управління" (можливо "Держав$
не управління і місцеве самоврядування") і Цент$
ру підвищення кваліфікації кадрів, але з дещо
ширшими повноваженнями і можливостями, ніж
це є в сучасних умовах. 

З цього приводу в наукових і управлінських
колах точиться дискусія – чи потрібно готувати
в університетах спеціалістів з державного управ$
ління? Адже за своєю суттю університети
вирізняються прихильністю до фундаментальності
вищої освіти, головні принципи якої – постійне зба$
гачення навчального процесу найновішими досяг$
неннями в різних сферах науки, поєднання науко$
вого пізнання і процесу навчання. Управління ж,
як наука зі своїм комплексом завдань та інстру$
ментів, поки що відстає від інших галузей науки,
до того ж діяльність чиновника в більшості ви$
падків має функціональний характер. Крім того,
функціонує державна система підготовки, пе$
репідготовки та підвищення кваліфікації держав$
них службовців [19–21]. 

З іншого боку, університети, володіючи базою
для універсальної, багатоаспектної освіти, ма$
ють можливість дати фундаментальні знання
майбутнім управлінцям з економічних, юридич$
них, політологічних та інших дисциплін. В універ$
ситетах є всі умови здійснити наукову підготов$
ку спеціалістів у галузі державного управління,
поєднавши зусилля вчених факультетів різного
профілю. Класична університетська освіта,
всебічні знання, як база для прийняття управ$
лінських рішень, є потребою сучасного суспіль$
ного життя. У процесі навчання студентів універ$
ситети слугують своєрідним фільтром, який
дозволяє виявити найбільш здатні й підготов$
лені до служби в державних органах особистос$
ті, і одночасно своєрідним каталізатором, який
сприяє розкриттю потенціалу особистості, за$
безпеченню підготовки високоосвічених і куль$
турних чиновників. 

Другим елементом у структурі комплексного
освітнього закладу, на правах факультету Універ$
ситету, має стати Центр підвищення кваліфі$
кації. Він мусить забезпечувати можливість постій$
ного самовдосконалення державних службовців,
посадовців самоврядних органів шляхом поглиб$
лення спеціальних професійних знань, умінь і на$
вичок у галузі державного управління за ініціати$
вою самого державного або муніципального служ$
бовця, чи державного органу, органу місцевого
самоврядування протягом усього терміну служби
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на займаній посаді або з метою просування по
службі. Підвищення кваліфікації має стати проміж$
ним, перехідним етапом у фаховому становленні
державних і муніципальних службовців, які не
мають профільної управлінської освіти. Тобто, ви$
користовуючи так звану накопичувальну систему
освітніх кредитів (послідовне вивчення обов'яз$
кових модулів) у процесі підвищення кваліфікації,
будь$який державний чи муніципальний службо$
вець за бажанням може отримати і перекваліфі$
кацію. Залежно від інтенсивності такого навчан$
ня збір освітніх кредитів може здійснюватися від
3 до 5 років. Використовуючи запропонований
механізм, за відповідного нормативно$правово$
го і програмного забезпечення Центри перепід$
готовки та підвищення кваліфікації нарешті здо$
будуть можливість ефективно, в повному об'ємі
здійснювати свої функціональні завдання: підви$
щувати кваліфікацію і проводити перепідготовку
(що на сьогодні фактично не здійснюється).

Таким чином, ефективне функціонування систе$
ми професійного навчання працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядуван$
ня, її наукове, навчально$методичне, матеріально$
технічне вдосконалення, ефективність кадрової
політики на регіональному рівні прямо залежать від
застосування інноваційних моделей освітніх зак$
ладів, пошуку та утвердження нових форм профе$
сійного навчання управлінських кадрів.
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ
(на прикладі Полтавської області)

Українські політики та вчені значну увагу
приділяють питанням удосконалення системи
державного управління. При цьому спостері$
гається різниця не лише у визначенні напрямів
реформ, а й у трактуванні понять. На наш погляд,
особливої уваги заслуговує точка зору Н. Нижник
та С. Мосова, які відзначають виконавчий харак$
тер державного управління як виду державної
діяльності, в межах якої відбувається здійснення
регулюючих, організуючих і координуючих впли$
вів на всі сфери суспільства [1, с. 28)].

О. Лоза наголошує, що однією із суттєвих сус$
пільних проблем в Україні є неадекватність влад$
ної структуризації держави системі державного

управління та рівню політизованості суспільст$
ва, відзначаючи при цьому відсутність політич$
ної культури суб'єктів управлінських відносин та
об'єктивні труднощі становлення української
державності, які сприяють посиленню необ'єк$
тивності при ухваленні управлінських рішень
[2, с. 22–23]. 

Практично одностайним є твердження про
необхідність удосконалення державного управ$
ління, яке в умовах України, як держави пере$
хідного періоду, потребує особливої глибини.
Так, В. Романов 2001 року писав, що загальний
вектор розвитку країни не пішов у бік найбільш пе$
симістичних перспектив. Водночас, спираючись

О. ЧЕРЧАТИЙ, 
начальник Управління державної служби

Головного управління державної служби України 
в Полтавській області

М. ЛАХИЖА, 
кандидат історичних наук,

заступник начальника Управління державної служби
Головного управління державної служби України 

в Полтавській області
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на думку вітчизняних експертів, він передбачав
можливість кількох сценаріїв реформ, найбільш
реальним з яких здавався на той час євра$
зійський сценарій реформування владних відно$
син із значним впливом на нього Росії [3, с. 73–74].
Сьогоднішня політична ситуація дозволяє споді$
ватися на реалізацію більш радикального сце$
нарію "європейського вибору". Це стосується
соціально$економічних, політичних, культурних
та інших напрямів суспільного життя. 

Слід звернути увагу і на необхідність вирішен$
ня двох психологічних проблем. По$перше, як$
що будується демократична держава, то варто
подбати про нове відношення до влади, до дер$
жавної служби, як елементів громадянського
суспільства, що розвивається. По$друге, необ$
хідно змінювати психологію держслужби та держ$
службовців, реалізуючи ідею надання ними по$
слуг, використання нових підходів і технологій.
Ці проблеми спільні для всіх постсоціалістичних
держав [4]. Активно вирішуються вони і в країнах
розвиненої демократії [5].

У цьому контексті, на наш погляд, потрібно
розглядати й реформування системи вітчизняної
державної служби та створення територіальних
управлінь Головдержслужби України з метою по$
силення інституційної спроможності Головдерж$
служби України в цілому. Очевидно, що ця ідея
виношувалася давно, що помітно з ретроспекти$
ви статей, інтерв'ю та виступів Начальника Голов$
ного управління державної служби України Ти$
мофія Мотренка, проте була реалізована тільки
минулого року. 

Управління державної служби Головдерж$
служби України в Полтавській області (далі – Уп$
равління) створено 25 квітня 2005 року. У про$
цесі становлення було проведено реєстрацію
юридичної особи, орендовано приміщення, ого$
лошено та проведено конкурс на заміщення ва$
кантних посад тощо. У той же час виникла низка
організаційних проблем, вирішити які допомог$
ли рекомендації Головдержслужби України та
підтримка облдержадміністрації. 

Набір кадрів здійснювався на конкурсній ос$
нові. Було подано більше 30 заяв. Частина осіб пе$
редумала подавати заяви, дізнавшись про функції
нового управління, високі вимоги до персоналу
і насамперед про невисоку оплату праці. Останні
причини відмови від участі в конкурсі найбільш ха$
рактерні для людей з юридичною освітою. До то$
го ж виявилося, що не так вже й багато юристів
знають специфіку роботи державних органів.

Конкурс проводився за активної часті пред$
ставників Головдержслужби України, висока

кваліфікація та досвід яких сприяли професій$
ності проведення випробування.

Окрім звичайного іспиту та співбесіди, учасни$
кам конкурсу було запропоновано ознайомитися
з анкетою, яка містила перелік напрямів роботи
Управління та вказати, чим би вони хотіли займа$
тися конкретно. Пропонувалося також поінфор$
мувати про готовність до відряджень, методичної
роботи, читання лекцій тощо. Характерно, що всі
кандидати, які пройшли випробування і були за$
раховані на роботу, відзначили свою готовність до
всіх цих видів діяльності, підтвердивши її потім на
практиці. Непоганий рівень підготовки показали
кандидати, які вже мали досвід роботи чи освіту
магістра державного управління. 

Загалом же потрібно відзначити досить висо$
кий освітній рівень працівників. Так, начальник Уп$
равління має вищі історичну та юридичну освіту
й навчається у магістратурі за спеціальністю "Дер$
жавне управління", заступник начальника – канди$
дат історичних наук, закінчив аспірантуру МДУ, два
головних спеціалісти мають кваліфікацію магістрів
держслужби, всього ж на 9 працівників Управління
припадає 17 дипломів про вищу освіту.

У перші місяці роботи актуальними кроками
керівництва Управління було налагодження спів$
праці з облдержадміністрацією, облрадою та уста$
новами, які працюють з держслужбовцями. Важ$
ливо було, щоб держслужбовці області зрозу$
міли, що з появою територіального підрозділу
Головдержслужби покращиться якість методично$
консультативної допомоги, а його працівників
сприймали не як контролерів, а як колег, а саме
Управління – як "щит і меч" держслужби, своє$
рідного внутрішнього аудитора. Тому особлива
увага надавалась інформуванню держслуж$
бовців та населення області про завдання та роль
Управління, запровадженню якісного плануван$
ня, обліку та звітності, раціональному розподілу
обов'язків між працівниками. 

Загальними принципами стали уникнення не$
конкретних завдань загального характеру та орієн$
тація керівника на одній темі при спілкуванні,
роз'яснення задумів і нових ідей та спільне їх гене$
рування, довіра до працівників, відсутність дріб$
ного контролю, спільне вироблення рішень.

Важливим, з нашої точки зору, було і дотри$
мання демократичного принципу керівництва,
уникнення ситуацій, які потенційно могли б при$
звести до конфліктів у колективі. Хоча потрібно
визнати, що реально важко забезпечити без$
конфліктну роботу колективу, зокрема передба$
чені конфліктологами три умови: роботу на ефек$
тивно організованому робочому місці, відповідну



ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 1/200634

праці винагороду, можливість задовольняти
свої соціальні потреби [6, с. 45]. 

Важливе місце в організації роботи займає
планування. Піврічний план роботи було створе$
но на базі типового плану для територіальних уп$
равлінь з урахуванням перспективних планів обл$
держадміністрації, що теж було важливим для
визначення основних напрямів роботи та вузло$
вих проблем. Запроваджено щотижневе та щомі$
сячне планування роботи Управління й кожного
з працівників. 

Працівники Управління проходять стажування
в центральному апараті Головдержслужби України
та беруть участь у його колегіях і семінар$нарадах.

Для забезпечення процесу впровадження
державної політики у сфері державної служби на$
чальник Управління, введений до складу колегії
облдержадміністрації та ради з питань роботи
з кадрами, бере участь в апаратних нарадах обл$
держадміністрації та щотижневих нарадах у пер$
шого заступника голови облдержадміністрації.

Співробітники Управління орієнтовані на на$
дання постійної консультативної допомоги керів$
никам держструктур різного рівня стосовно до$
тримання законодавства у сфері державної
служби. Ця робота проводиться безпосередньо
у райдержадміністраціях області. Фактично про$
тягом трьох місяців (у серпні – листопаді 2005 ро$
ку) відвідано 23 райдержадміністрації та районні
ради із 25. За результатами вивчення стану до$
тримання законодавства про державну службу
складено довідки, в яких наведено зауваження та
пропозиції для удосконалення цієї сфери діяль$
ності влади. 

Одним із важливих напрямів роботи є побудо$
ва системи управління персоналом, зокрема
впровадження системи обліку даних державних
службовців "Кадри". 

Систему "Картка" єдиної державної системи
"Кадри" встановлено в усіх структурних підроз$
ділах облдержадміністрації та у більшості райдер$
жадміністрацій і районних рад. Проведено нав$
чальні семінари щодо використання системи
"Картка" для відповідальних осіб у структурних
підрозділах облдержадміністрації. 

Сприятливо сприймаються в області й методич$
ні розробки Управління. Протягом порівняно корот$
кого терміну спільно з Полтавським обласним цен$
тром перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місце$
вого самоврядування, керівників державних підпри$
ємств, установ і організацій та управлінням зов$
нішньоекономічних зносин і зовнішньоекономічної
діяльності облдержадміністрації підготовлено та

опубліковано методичні матеріали для держ$
службовців "Європейська та євроатлантична інте$
грація України", "Державна та місцева символіка
України", передано до друку методичні матеріали
"Європейський вибір України", які мають вийти
накладом 1 тис. примірників [7, 8]. Підготовлено
також та розповсюджено матеріали з питань ве$
дення діловодства, навчання кадрів, роботи зі
зверненнями громадян, а також методичні мате$
ріали для голів райдержадміністрацій.

3 серпня 2005 року в Управлінні запроваджено
внутрішній методичний семінар, що проводиться
щочетверга, і на який запрошуються з виступами
керівники відділів та управлінь облдержадмініст$
рації. Базові повідомлення по черзі готують пра$
цівники Управління. Серед тематики семінару –
пріоритети, визначені для розвитку державної
служби, зокрема: "Європейська та євроатлантич$
на інтеграція України".

Спільно з Полтавським обласним центром
перепідготовки та підвищення кваліфікації пра$
цівників органів державної влади, органів місце$
вого самоврядування, керівників державних підпри$
ємств, установ і організацій розроблено програму
20$годинного семінару з питань європейської ін$
теграції.

Для слухачів Центру читаються лекції "Вузлові
проблеми розвитку державної служби України"
(Черчатий О.) та "Європейська інтеграція Ук$
раїни" (Лахижа М.), заплановано лекцію з питань
психології державної служби. 

Значна увага в Управлінні приділяється спів$
праці зі ЗМІ. Лише за третій квартал 2005 року
працівниками Управління опубліковано в регіо$
нальній пресі 16 статей та інтерв'ю, проведено
11 виступів по радіо та 7 по телебаченню. Кілька
методичних матеріалів передано агентству "Нови$
ни Полтавщини" для розміщення на веб$сайті.
Статтю з питань адміністративно$територіальної
реформи опубліковано в журналі "Вісник держав$
ної служби України" [9]. 

Постійно зростає кількість звернень громадян на
адресу Управління. За час роботи до Управління їх
надійшло 146. 63 з них – у  жовтні, що свідчить про
постійне зростання цього показника. Звернення
стосуються в основному питань стажу, оплати
праці, призначення та нарахування пенсій тощо. 

Управління працює над пілотним проектом
"Розвиток спроможності державної служби у сфе$
рі європейської інтеграції". Встановлюються кон$
такти з вітчизняними та зарубіжними державними
та неурядовими організаціями, зокрема з Фон$
дом Стефана Баторія, ПАУСІ, Інститутом Євро$
Регіо$Україна, які працюють задля поширення
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іноземного досвіду євроінтеграції. Вивчається
та узагальнюється досвід роботи в цьому напря$
мі управлінь облдержадміністрації. Заплановано
спільне проведення в області низки семінарів для
держслужбовців з різних питань євроінтеграції.

Згоду на участь у проекті дали міськвиконко$
ми міст Комсомольськ та Кобеляки, частина
райдержадміністрацій та управлінь облдер$
жадміністрації.

У межах проекту внесено пропозицію щодо
залучення працівників територіальних управлінь
до проектів Головдержслужби України, які
здійснюються за однойменними напрямами
(наприклад, нас цікавить вивчення зарубіжного
досвіду, участь у зустрічах із зарубіжними коле$
гами і т. ін.).  

У всіх навчальних групах держслужбовців,
а також під час поїздок у райони і міста області
співробітники Управління самостійно чи разом
з іншими службами проводять опитування гро$
мадян (переважно шляхом анкетування) стосов$
но рівня послуг, які надають населенню органи
державної влади та органи місцевого самовря$
дування. 

Можна зазначити, що серед головних проб$
лем, які турбують сьогодні держслужбовців, –
це умови та наслідки проведення конституційної
та адміністративно$територіальної реформ, ви$
борів, соціальне забезпечення держслужбовців.
Помітним є незадоволення низьким рівнем зар$
плати та нестабільністю держслужби. Держ$
службовці скаржаться, що вони не мають чіткого
уявлення про перспективу та шляхи запровад$
ження конституційної реформи.

Управління встановлює контакти з вищими нав$
чальними закладами області. Зокрема погодив$
ся брати участь у здійсненні пілотного проекту
Полтавський університет споживчої кооперації
України, налагоджується співпраця з Харківсь$
ким регіональним інститутом державного управ$
ління Національної академії державного управлін$
ня при Президентові України.

Управління посилює співпрацю з органами
місцевого самоврядування, наприклад, з міськ$
виконкомом м. Комсомольська в межах реалі$
зації пілотного проекту "Розвиток спроможності

державної служби у сфері європейської інтег$
рації" та подібного проекту "Майстерня муніци$
пального управління", який реалізується міськ$
виконкомом.

Очевидно, що значну увагу й надалі потрібно
буде приділяти процесу становлення колективу,
досягнення ефективної трудової поведінки
працівників шляхом використання таких регуля$
торів мотивації, як робоче середовище, винаго$
рода, безпека, особистісний розвиток, відчуття
причетності, "інтерес і виклик" [10, с. 121]. На
нашу думку, досягти цього можна лише за ак$
тивної методичної, організаційної та матеріаль$
ної підтримки Головдержслужби України.
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ПРО НАРАДУ НАЧАЛЬНИКІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ

28 грудня 2005 року в Головному управлінні державної служби України відбулася нарада
керівництва Головдержслужби з начальниками управлінь державної служби Головдержслужби в Ав$
тономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, утворених на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 842, яка набрала чинності з 1 січня 2005 року.

Протягом 2005 року утворено 27 територіальних управлінь, які зареєстровано згідно з державним
реєстром, розроблено Положення про їхню діяльність, посадові інструкції працівників, затверджено
штатні розписи. Всі вони забезпечені приміщеннями та оргтехнікою.

231 особа – така загальна кількість працюючих в управліннях на кінець 2005 року. Серед них 24% – це
магістри в галузі державного управління. Є два кандидати наук, доценти, два аспіранти, три здобувачі.

43 працівники мають до двадцяти і більше років стажу державної служби. Третина  – молодь віком
від 22 до 29 років. 

Директор департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування Саєнко В. М.
поінформував учасників наради про стан виконання управліннями державної служби Головдерж$
служби протокольних доручень наради від 13–14 жовтня 2005 року стосовно виконання завдань та
функцій з реалізації державної політики у сфері державної служби.

Проаналізовано хід виконання наказу Головдержслужби від 23 червня 2005 року № 160 "Про вне$
сення змін до Інструкції з діловодства Головдержслужби, затвердженої наказом Головдержслужби
від 1 березня 2004 року № 39", відповідно до якого територіальними управліннями розглядаються
звернення громадян, установ, організацій, що надходять до Головдержслужби з регіонів України. За
цей період управліннями розглянуто 145 таких звернень. Загалом протягом 2005 року спеціаліста$
ми управлінь розглянуто 4185 звернень. 

Увага присутніх зверталася і на стан налагодження співпраці управлінь Головдержслужби з місце$
вими органами виконавчої влади. Свого часу Начальник Головдержслужби Т. В. Мотренко запропонував
головам облдержадміністрацій увести начальників управлінь до складу колегій облдержадміністрацій
та рад по роботі з кадрами. Відповідно до пропозиції членами колегій облдержадміністрацій уже є 14 на$
чальників територіальних управлінь, а членами рад по роботі з кадрами – 18.

Учасників наради було поінформовано про хід виконання наказу Головдержслужби від 2 грудня
2005 року № 307 "Про надання практичної допомоги місцевим державним адміністраціям управлін$
нями державної служби Головдержслужби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Се$
вастополі". Протягом грудня таку методично$консультативну допомогу надано 122 районним дер$
жавним адміністраціям.   

Крім того, управління державної служби Головдержслужби провели підготовчу роботу із запрова$
дження на базі управлінь методично$консультаційних тренінгів з питань організаційної роботи, плану$
вання, діловодства для працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Обговорено з начальниками управлінь державної служби Головдержслужби і питання стосовно
дотримання єдиного стандарту складання річного плану на 2006 рік.

Заступник Начальника Головдержслужби Ткач В. Д. поінформував присутніх про поширення сис$
теми управління якістю в управліннях державної служби Головдержслужби в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі в 2006 році. 

Начальник управління – керуючий справами Яремчук І. М надав інформацію про використання уп$
равліннями державної служби Головдержслужби бюджетних коштів за 2005 рік.

Із заключним словом виступив Начальник Головдержслужби Т. В. Мотренко. Він дав якісну оцінку
роботі управлінь державної служби Головдержслужби протягом 2005 року й окреслив основні напря$
ми їх розвитку та діяльності на 2006 рік. 
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ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

ВИЇЗНИЙ СЕМІНАР У МІСТАХ ЧЕРНІВЦІ ТА ВАШКІВЦІ

Стало доброю традицією проводити виїзні семінари в регіонах України. Так, 13–14 січня Новий
2006 рік розпочався виїзним семінаром у мм. Чернівці та Вашківці Чернівецької області для началь$
ників управлінь державної служби Головдержслужби в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі за участю керівників Головного управління державної служби України, його
структурних підрозділів, метою якого було надання методично$консультативної допомоги посадовим
особам у проходженні служби в органах місцевого самоврядування територіальними управліннями
державної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, об$
ластях, мм. Києві та Севастополі. 

У роботі семінару взяли участь та виступили: Ткач М. В. – голова Чернівецької обласної державної
адміністрації, Грушко О. І. – голова Чернівецької обласної ради, Федорук М. Т. – Чернівецький міський
голова, Соломко В. Д. – голова Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області, Ни$
кифоряк Ю. П. – голова Вижницької районної ради Чернівецької області, Гарас В. О. – Вашківецький
міський голова Вижницького району Чернівецької області.

Упродовж семінару розглядалися такі питання: 
• участь Головного управління державної служби України у формуванні та реалізації державної

політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
• взаємодія органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та проходження служби в органах

місцевого самоврядування на прикладі Чернівецької області;
• перспективи професіоналізації корпусу державних службовців та посадових осіб місцевого само$

врядування;
• роль Управління державної служби Головдержслужби в Чернівецькій області у наданні методично$

консультативної допомоги органам державної влади та місцевого самоврядування;
• місцеве самоврядування на шляху до європейської інтеграції;
• роль місцевого самоврядування в підтримці, розвитку народних звичаїв та обрядів тощо. 

Під час семінару:  Ткач М. В. – голова Чернівецької обласної державної адміністрації, Борсук М. О. – перший
заступник Начальника Головдержслужби України, Грушко О. І. – голова Чернівецької обласної ради,
Вакарюк В. М. – начальник Управління державної служби Головдержслужби України в Чернівецької області



Під час роботи учасники семінару внесли кілька конструктивних пропозицій, спрямованих на
співпрацю й тісні партнерські стосунки між органами державної влади та місцевого самоврядуван$
ня, створення умов для розвитку відкритого громадянського суспільства, захисту прав і свобод лю$
дини й громадянина, надання громадянам якісних управлінських послуг. 

Висловлювались побажання, щоб Головдержслужба, як орган, який надає методично$консуль$
тативні послуги органам місцевого самоврядування, посприяла в інформаційно$аналітичному
забезпеченні місцевих рад та наданні їм цих послуг за рахунок державного бюджету. Вносилися пропо$
зиції щодо можливостей забезпечення органів місцевого самоврядування відповідною оргтехнікою, що
дозволило б користуватися електронними нормативними базами, стежити за змінами у законодавстві,
одержувати роз'яснення центральних органів державної влади, впроваджувати у роботу новітні інфор$
маційні технології.

Також на семінарі обговорювалося питання збільшення фінансування професійного навчання
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема молоді, сприяння на$
лагодженню міжнародних зв'язків для вивчення та обміну досвідом посадовими особами органів
місцевого самоврядування. 

Зверталася увага на необхідність надання більшої підтримки науковому забезпеченню найваж$
ливіших для місцевого самоврядування питань, створенню механізму надання грантів науковцям на
наукові, соціально$економічні, політичні та інші розробки щодо розвитку регіонів, галузі тощо.

Розглядалися питання забезпечення правової захищеності посадових осіб органів місцевого са$
моврядування, підвищення їхнього соціального статусу і матеріального благополуччя, вдосконален$
ня механізмів добору кадрів та їх просування по службі, об'єктивної оцінки діяльності посадових осіб
органів місцевого самоврядування.

Було запропоновано під час коригування проекту нового закону "Про державну службу" врахувати
питання переходу з органів місцевого самоврядування на державну службу із збереженням умов об$
рахування безперервного стажу роботи, присвоєння рангів та вирішення питань виходу на пенсію.

14 січня 2006 року відповідно до програми виїзного семінару відбулася зустріч учасників семінару
в м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області. Гарас В. О. – Вашківецький міський голова,
Никифоряк Ю. П. – голова Вижницької районної ради, Соломко В. Д. – голова Вижницької районної
державної адміністрації ознайомили учасників з роботою органів виконавчої влади та місцевого са$
моврядування, а також з народними звичаями та обрядами під час святкування Переберії на "Ста$
рий Новий рік" (дня, присвяченого Василю Великому). 

Робота семінару широко висвітлювалася в засобах масової інформації. Упродовж семінару відбу$
лася прес$конференція. 

Висловлені зауваження та пропозиції будуть враховані Головним управлінням державної служби
України під час підготовки проектів нормативно$правових актів з питань проходження державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування.

За загальними оцінками всіх учасників, семінар проведено на високому організаційному рівні зав$
дяки багаторічному досвіду територіальних громад міст Чернівці й Вашківці та їхніх керівників, а та$
кож зусиллям начальника Управління державної служби Головдержслужби України в Чернівецькій
області та його колективу.

Начальники Управлінь державної служби Головдержслужби в Автономній Республіці Крим, облас$
тях, мм. Києві та Севастополі, задоволені враженнями від семінару, висували ініціативу провести
чергові виїзні семінари на своїх базах.

ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА ІНФОРМУЄ
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СЕРЕДНЯ ШКОЛА МАЄ СТАТИ
ПІДГОТОВЧОЮ БАЗОЮ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

2 лютого 2006 року у Чернівецькому філософсько$правовому ліцеї відбулося урочисте відкриття
спеціалізованого курсу "Основи державного управління та місцевого самоврядування в Україні",
спрямованого передусім на залучення дітей до участі у громадському житті та на виховання у них
соціальної активності.

Ініціатором ідеї створення такого курсу став Володимир Вакарюк, начальник Управління держав$
ної служби Головдержслужби України в Чернівецькій області. Для її реалізації виявилося достатнім
п'ять місяців. 

Середня школа України дає учням фактичні знання, які часто перевищують знання учнів у країнах
розвинутої демократії. Проте наші діти губляться перед реальним життям, яке вимагає активних
і свідомих, цілеспрямованих і працелюбних, із розвиненим почуттям власної гідності особистостей.
Українська школа має стати підготовчою базою демократичного суспільства, покликаною створити
таку систему знань, навичок і вмінь, які б дали дитині можливість жити в демократичній державі та
боротися за демократію, за свої інтереси й інтереси своєї сім'ї. 

Політики часто повторюють, що молодь – наше майбутнє. Проте вони не завжди пам'ятають, що
юні громадяни – це також і частина сьогодення, а якщо вони не опанують принципи визнання і пра$
ва на участь у прийнятті рішень, на нас чекає важке майбутнє.

Широке міжнародне визнання необхідності навчати учнів правового мислення має важливе зна$
чення для розвитку демократії. Виховання громадської свідомості, компетентного й відповідаль$
ного громадянина, який є соціально та політично активною особистістю, повноправним членом
громади, здатний знайти, проаналізувати, оцінити економічну, соціальну та політичну ситуацію,
є загальнодержавним пріоритетом, для досягнення якого мають бути залучені всі рівні освітніх за$
кладів України. Виховання громадянської свідомості має бути комплексним: теорія і практика.

На фото: Ярмистий М. В. – директор Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій, Круглашов А. М. – завідувач кафедри політології Чернівецького національного
університету імені Ю. Федьковича, Вакарюк В. М. – начальник Управління державної служби Головдержслужби
України в Чернівецькій області, Сігітов А. І. – директор Чернівецького філософськоEправового ліцею.
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З метою активізації у молодіжному середовищі просвітницької діяльності з питань державного
будівництва, державного управління, державної служби, підвищення престижу державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування, фахівцями Чернівецького центру перепідготовки
кваліфікації розроблено навчальну програму "Основи державного управління та місцевого самовря$
дування в Україні", яка складається із трьох розділів і поділена на чотирнадцять тем: 

1. Вступ. Предмет і завдання державного управління та місцевого самоврядування.

2. Історичний досвід місцевого державного управління та місцевого самоврядування.

3. Державна влада в Україні.

4. Нормативно$правове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування.

5. Функції, методи та принципи державного управління та місцевого самоврядування.

6. Структура та функції органів виконавчої влади в Україні. Конституційна модель розподілу влади

в Україні.

7. Інститут Президента України та виконавча влада.

8. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи влади. Органи місцевого самоврядування.

Територіальні громади та самоорганізація населення. Історія розвитку місцевого самоврядування.

9. Політична реформа в Україні. Адміністративна реформа в Україні.

10. Гуманітарна та соціальна політика держави.

11. Державне регулювання економіки.

12. Кадрова політика держави в умовах адміністративної реформи.

13. Правове забезпечення та проходження державної служби. Служба в органах місцевого само$

врядування. 

14. Верховна Рада України.

Дана програма погоджена в Чернівецькій обласній державній адміністрації, Управлінні освіти і науки

ОДА та в Управлінні Головдержслужби України в Чернівецькій області.
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УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Концепцію розвитку 
законодавства про державну службу в Україні

1. Схвалити Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні (додається).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити розроблення на основі Концепції, схваленої цим Указом,

законопроектів з питань удосконалення державної служби в Україні, насамперед проекту нової редакції
Закону України "Про державну службу", який подати в установленому порядку до 1 квітня 2006 року.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 5 січня 2005 р. № 1 "Про Кон$
цепцію розвитку законодавства про державну службу".

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 лютого 2006 року
№ 140/2006

СХВАЛЕНО
Указом Президента України

від 20 лютого 2006 р.  № 140/2006

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку законодавства про державну службу в Україні

В Україні за роки незалежності відповідно до Конституції України створено інститут державної
служби як важливий інструмент формування та реалізації державної політики, управління державою,
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, з урахуванням вітчизняного та зарубіжного
досвіду сформовано відповідну систему національного законодавства у цій сфері.

Перспективи дальшого розвитку цієї системи визначено Концепцією адаптації інституту держав$
ної служби до стандартів Європейського Союзу, схваленою Указом Президента України від 5 березня
2004 року № 278, іншими актами Президента України.

Широкий комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення державної служби, передбачено також
програмами діяльності та актами Кабінету Міністрів України, зокрема Програмою розвитку державної
служби на 2005 – 2010 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 ро$
ку № 746.

1. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства про державну службу
Сучасне законодавство про державну службу, як свідчить практика, не повною мірою задовольняє

зростаючі потреби забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина,
ефективного виконання завдань та функцій демократичної, соціальної, правової держави, не відпо$
відає рівню зрілості громадянського суспільства та визначеним перспективам його розвитку.

Негативні факти і тенденції у сфері державної служби спричинені значною мірою тим, що законо$
давство не забезпечило стабільності та престижності цієї служби, суворого додержання вимог що$
до політичної нейтральності державних службовців, недопущення незаконного впливу на них при
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виконанні службових обов'язків. Статус, умови матеріального забезпечення та соціального захисту
державних службовців не відповідають рівню покладеної на них відповідальності.

Невизначеність кар'єрної перспективи, правова незахищеність від суб'єктивізму керівників, особливо
напружені умови роботи та інші фактори роблять державну службу непривабливою, зокрема для молоді,
призводять до відтоку з державної служби значної частини висококваліфікованих спеціалістів.

Низькою залишається якість управлінських послуг, які надаються державними службовцями. Це пов'я$
зано з невідповідністю професійного рівня частини з них сучасним потребам суспільства, відсутністю
чітко регламентованих адміністративних процедур та національних стандартів надання таких послуг.

Процедура прийняття на державну службу і просування по службі, діяльність державних службовців
залишаються недостатньо відкритими та прозорими, має місце суб'єктивізм під час вирішення відпо$
відних питань, не забезпечується належного контролю у цій сфері з боку суспільства. Це посилює не$
довіру до органів державної влади і разом із тим створює додаткові можливості для зловживань, ко$
рупції і хабарництва, безвідповідальності державних службовців.

Унаслідок дії зазначених та численних інших факторів ефективність державної служби знижується,
посилюються нестабільність у суспільстві, відчуженість людини від держави.

Цю Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні (далі – Концепція) спрямовано
на системне правове розв'язання проблем у зазначеній сфері з урахуванням вітчизняного та міжнарод$
ного досвіду, рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи, інших міжнародних організацій.

2. Основні засади вдосконалення правового регулювання державної служби
Дальший розвиток державної служби має здійснюватися на таких засадах:
конституційність і законність регулювання діяльності державних органів та державних службовців,

їх взаємодії з інститутами громадянського суспільства;
висока професійність, демократичність та прозорість системи державної служби, процедур прий$

няття рішень органами державної влади, забезпечення участі громадян у процесі підготовки таких
рішень, об'єктивне та оперативне інформування громадськості про діяльність державних органів та
їх посадових осіб;

неухильне дотримання державними службовцями вимог законодавства, етичних норм і правил
поведінки, насамперед щодо недопущення проявів корупції та зловживання службовим станови$
щем, конфлікту матеріальних та інших особистих інтересів;

патріотичність, самовіддане служіння Українському народові, політична нейтральність державних
службовців, чітке розмежування політичних та адміністративних посад, повноважень і відповідаль$
ності осіб, які їх займають;

стабільність державної служби, надійна захищеність державних службовців від політичного чи
іншого незаконного втручання у виконання ними службових обов'язків, належна матеріальна та інша
забезпеченість.

3. Основні шляхи розв'язання проблем у сфері державної служби
У процесі вдосконалення законодавчого забезпечення розв'язання основних проблем у сфері

державної служби необхідно:
1. Запровадити ефективніший механізм реалізації громадянами України конституційного права на

рівний доступ до державної служби, не допускаючи привілеїв чи обмежень за будь$якими ознаками.
При цьому повинні бути закріплені більш високі вимоги до кандидатів на посади державних служ$

бовців, зокрема щодо рівня їх професійності, у тому числі знання нормативно$правових актів,
відповідної сфери державного управління та регулювання, володіння державною мовою, здатності
до роботи з громадянами, їх об'єднаннями, посадовими особами органів державної влади та ор$
ганів місцевого самоврядування, засобами масової інформації на принципах об'єктивності, глас$
ності, відкритості і прозорості.

Удосконалюючи порядок прийняття на державну службу та просування по службі, особливу увагу слід
приділити запровадженню механізмів дієвої підтримки осіб, які мають значний досвід роботи, володіють
іноземними мовами, а також посиленню законодавчих гарантій забезпечення реалізації тендерної
політики у сфері державної служби, розширенню можливостей доступу такої служби молоді, інвалідів,
стан здоров'я яких не перешкоджає виконанню професійних обов'язків державних службовців.

2. Удосконалити механізм правового регулювання відносин у сфері державної служби.
У законодавстві про державну службу слід передбачити, що статус державного службовця надається

лише тим працівникам органів державної влади, професійна діяльність яких пов'язана з практичним
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виконанням функцій держави, зокрема завдань щодо формування та реалізації державної політики,
підготовки проектів нормативно$правових актів, забезпечення виконання законодавства, розподілу
та використання коштів державного бюджету.

Водночас необхідно встановити, що в органах державної влади працюють також і працівники, які не на$
лежать до державних службовців, і тому їх діяльність, порядок призначення на посади та звільнення з по$
сад мають регулюватись законодавством про працю.

3. Забезпечити системне правове регулювання всіх видів державної служби, включаючи державну
службу в апаратах Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, в центральних
та місцевих органах виконавчої влади, у тому числі дипломатичну службу, державну прикордонну службу,
державну службу в митних органах, органах державної податкової служби, судах, органах прокуратури,
міліції, інших державних органах, а також у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Для цього необхідно впорядкувати класифікацію посад державних службовців, виходячи насам$
перед з обсягу їх повноважень, змісту та складності роботи, ступеня відповідальності, встановити
більш чіткі критерії та вдосконалити порядок віднесення посад державних службовців до відповідних
категорій, визначити співвідношення між категоріями посад та рангами державних службовців, а та$
кож категоріями посад, рангами, класними чинами, військовими званнями в різних видах державної
служби, категоріями посад і рангами на службі в органах місцевого самоврядування, що сприятиме
реалізації принципів соціальної справедливості, розширенню можливостей для рівного доступу гро$
мадян до різних видів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, безпереш$
кодному переходу з одного виду служби на інший, проведенню, у разі потреби, ротації кадрів.

4. Розмежувати політичні та адміністративні посади в органах державної влади, виходячи з відмін$
ностей характеру повноважень і відповідальності осіб на таких посадах, порядку призначення на ці
посади та звільнення з них, забезпечивши при цьому виконання вимог Конституції України, за яки$
ми органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повно$
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Визначити законом вичерпний перелік посад, які належать до політичних. З огляду на це передба$
чити запровадження в установленому порядку в апараті Кабінету Міністрів України і міністерствах
посади державних секретарів як вищі адміністративні посади в цих органах, із збереженням посад
заступників міністрів як політичних посад.

Установити, що державні секретарі та їх заступники, керівники центральних органів виконавчої
влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники належать до вищого корпусу дер$
жавної служби. Визначити перелік посад вищого корпусу державної служби, встановити додаткові
гарантії щодо соціального захисту осіб, які призначаються на такі посади, встановити строк, пере$
бування протягом якого на відповідних посадах дає право на присвоєння відповідного рангу дер$
жавного службовця, одержання додаткових соціальних пільг та гарантій.

Необхідно запровадити більш ефективні правові механізми забезпечення стабільності діяльності
державних службовців та їх незалежності від особистої позиції осіб, які займають політичні посади,
вдосконалити порядок формування державної політики, правовий механізм забезпечення політич$
ної нейтральності державних службовців, передбачивши, зокрема, припинення ними на час перебу$
вання на державній службі членства у політичних партіях. Слід також удосконалити механізми за$
побігання виникненню конфлікту матеріальних та інших особистих інтересів державних службовців,
захисту їх інтересів у разі зміни структури, ліквідації чи реорганізації органу державної влади.

Водночас необхідно вдосконалити правовий статус працівників патронатних служб, їх повнова$
ження, порядок призначення на посади та звільнення з посад. При цьому слід передбачити, що патро$
натні служби можуть мати лише особи, які займають посади, що належать до політичних.

5. Удосконалити порядок проходження державної служби, зокрема прийняття на державну служ$
бу та просування державних службовців по службі, їх ротації відповідно до інтересів держави, з ура$
хуванням рівня кваліфікації, ділових та моральних якостей державних службовців, їх професійних
досягнень, а також володіння практичними навичками, необхідними для роботи на певній посаді.

Має бути підвищено роль кадрового резерву, ефективність роботи з особами, зарахованими до та$
кого резерву, вдосконалено порядок проведення та підвищено роль конкурсів, оцінювання при доборі
претендентів на посаду, прийнятті на державну службу та просуванні по службі, визначено загальні ви$
моги до таких процедур. Створити умови для підготовки на основі спеціальних програм потенційних
кандидатів для роботи на посадах, що належать до вищого корпусу державної служби, забезпечити
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обов'язковість періодичної атестації та іншого оцінювання результатів діяльності державного службов$
ця, що має бути підставою для прийняття рішень щодо просування по службі, встановлення різних
видів заохочень, застосування дисциплінарних стягнень тощо.

Слід передбачити створення для державних службовців більш сприятливих умов для професійно$
го навчання, творчого розвитку, самовдосконалення та підвищення кваліфікації, посилити дієвість
системи безперервного професійного навчання, періодичного стажування у відповідних державних
органах, провідних навчальних та наукових центрах України та інших держав, розширити можливості
для підвищення кваліфікації без відриву від служби.

При цьому має бути передбачено системне оновлення програм професійної підготовки та підви$
щення кваліфікації державних службовців для посилення їх спроможності до ефективного аналізу
засад державної політики, вироблення пропозицій з її вдосконалення, забезпечення її реалізації.

6. Удосконалити правове регулювання надання державними службовцями управлінських послуг,
оптимізувавши для цього на засадах децентралізації, деконцентрації та субсидіарності розподіл пов$
новажень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими органами,
підприємствами, установами та організаціями, уповноваженими надавати такі послуги. Для підвищен$
ня якості управлінських послуг має бути забезпечено впровадження відповідних національних та між$
народних стандартів.

7. Удосконалити систему оплати праці, житлового, пенсійного, інших видів соціального забезпе$
чення та захисту інтересів державних службовців з метою залучення до державної служби найбільш
кваліфікованих спеціалістів, посилення мотивації їх роботи, підвищення привабливості державної
служби та забезпечення її конкурентоспроможності на ринку праці, запобігання проявам корупції.
Для цього має бути підвищено роль посадового окладу у формуванні заробітної плати державного
службовця, вдосконалено систему доплат і надбавок.

8. Визначити в законодавстві про державну службу види дисциплінарних порушень та дисцип$
лінарних стягнень, порядок і процедуру розслідування дисциплінарного порушення, фіксації факту
його вчинення, прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також оскарження
такого рішення, захисту прав державного службовця.

Посилити відповідальність державних службовців за порушення вимог щодо декларування до$
ходів та зобов'язань фінансового, майнового характеру, в тому числі за кордоном, своїх та членів
своєї сім'ї, запровадити декларування такими особами їх витрат.

9. Удосконалити систему управління у сфері державної служби. Посилити роль Кабінету Міністрів
України, відповідних координаційних органів, спеціально уповноваженого центрального органу ви$
конавчої влади з питань державної служби, його територіальних підрозділів у реалізації державної
політики, забезпеченні додержання законодавства у цій сфері, запровадження в усіх органах дер$
жавної влади єдиних стандартів якості державної служби, вдосконалити порядок взаємодії цього
органу з іншими державними органами, їх кадровими службами.

4. Порядок реалізації Концепції
На основі цієї Концепції має бути розроблено проект нової редакції Закону України "Про державну

службу" та проекти інших нормативно$правових актів, необхідних для вдосконалення системи держав$
ної служби в Україні, врегулювання статусу та порядку проходження окремих видів державної служби.

Удосконалення законодавства при реформуванні системи державної служби має здійснюватись
поетапно. У перехідних положеннях проекту нової редакції Закону України "Про державну службу"
необхідно передбачити відповідний механізм його реалізації.

Можливі зміни, пов'язані зі звуженням сфери застосування законодавства про державну службу і ви$
веденням за межі державної служби певних посад працівників органів державної влади, повинні прово$
дитись без погіршення умов оплати праці відповідних працівників, зі збереженням за особами, які пра$
цюють на посадах державних службовців, їх статусу до закінчення перебування на таких посадах.

Реалізація цієї Концепції має забезпечити істотне підвищення якості управлінських послуг, що на$
даються органами державної влади громадянам, всебічне додержання законних прав та задоволен$
ня інтересів громадян, підвищення ефективності державного управління, дальшого здійснення
адміністративної реформи, зміцнення потенціалу державної служби та авторитету держави.

Глава Секретаріату Президента України                                      О. РИБАЧУК
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Схеми організації 
та взаємодії центральних органів виконавчої влади

З метою впорядкування системи центральних органів виконавчої влади та відповідно до пункту 15
частини першої статті 106 Конституції України  п о с т а н о в л я ю:

Внести зміни до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої
Указом Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573 "Про зміни у структурі центральних органів
виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від 14 липня 2000 року № 902, від 27 серпня 2000 ро$
ку № 1031, від 23 жовтня 2000 року № 1159, від 5 грудня 2000 року № 1303, від 5 червня 2001 року № 405,
від 7 серпня 2001 року № 603, від 21 серпня 2001 року № 724, від 13 вересня 2001 року № 836, від 29 ве$
ресня 2001 року № 907, від 8 листопада 2001 року № 1056, від 22 листопада 2001 року № 1132, від
14 грудня 2001 року № 1213, від 27 грудня 2001 року № 1265, від 5 березня 2002 року № 212, від 16 бе$
резня 2002 року № 259, від 29 серпня 2002 року № 780, від 18 вересня 2002 року № 834, від 1 жовт$
ня 2002 року № 887, від 11 грудня 2002 року № 1153, від 31 січня 2003 року № 54, від 15 липня 2003 ро$
ку № 700, від 31 липня 2003 року № 772, від 15 вересня 2003 року № 1039, від 19 січня 2004 року № 60,
від 6 лютого 2004 року № 166, від 6 липня 2004 року № 755, від 15 липня 2004 року № 803, від 16 липня
2004 року № 811, від 21 серпня 2004 року № 943, від 28 вересня 2004 року № 1144, від 26 лютого
2005 року № 381, від 10 червня 2005 року № 943 та від 10 жовтня 2005 року № 1430), виклавши її у новій
редакції (додається).

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 грудня 2005 року
№ 1784/2005

ДОДАТОК
до Указу Президента України

від 19 грудня 2005 року № 1784/2005

СХЕМА
організації та взаємодії центральних

органів виконавчої влади

I. Міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України:
Міністерство аграрної політики України;
Міністерство будівництва, архітектури та житлово$комунального господарства України;
Міністерство внутрішніх справ України;
Міністерство вугільної промисловості України;
Міністерство економіки України;
Міністерство закордонних справ України;
Міністерство культури і туризму України;
Міністерство оборони України;
Міністерство освіти і науки України;
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Міністерство охорони здоров'я України;
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
Міністерство палива та енергетики України;
Міністерство праці та соціальної політики України;
Міністерство промислової політики України;
Міністерство транспорту та зв'язку України;
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи;
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту;
Міністерство фінансів України;
Міністерство юстиції України.
II. Державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади, статус яких прирівнюється до

Державного комітету України:
Вища атестаційна комісія України;
Головне контрольно$ревізійне управління України;
Державна служба автомобільних доріг України;
Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації;
Державний комітет архівів України;
Державний комітет лісового господарства України;
Державний комітет телебачення і радіомовлення України;
Державний комітет України з державного матеріального резерву;
Державний комітет України по водному господарству;
Державний комітет України по земельних ресурсах;
Державний комітет України у справах національностей та міграції;
Пенсійний фонд України.
III. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом:
Адміністрація Державної прикордонної служби України;
Антимонопольний комітет України;
Головне управління державної служби України;
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
Державна митна служба України;
Державна податкова адміністрація України;
Державна служба експортного контролю України;
Державна судова адміністрація України;
Державний департамент України з питань виконання покарань;
Державний комітет статистики України;
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики;
Державний комітет фінансового моніторингу України;
Державний комітет ядерного регулювання України;
Міністерство економіки України;
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України;
Національна комісія регулювання електроенергетики України;
Національне космічне агентство України;
Служба безпеки України;
Управління державної охорони України;
Фонд державного майна України.
IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом

Міністрів України через відповідних міністрів:
через Міністра економіки України:
Державний комітет України з державного матеріального резерву;
через Міністра охорони навколишнього природного середовища України:
Державний комітет лісового господарства України;
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Державний комітет України по водному господарству;
Державний комітет України по земельних ресурсах;
через Міністра праці та соціальної політики України:
Пенсійний фонд України;
через Міністра транспорту та зв'язку України:
Державна служба автомобільних доріг України;
через Міністра фінансів України:
Головне контрольно$ревізійне управління України;
Державна митна служба України;
Державна податкова адміністрація України;
через Міністра юстиції України:
Державний комітет архівів України;
Державний комітет України у справах національностей та міграції.

Глава Секретаріату Президента України                                      О. РИБАЧУК

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Положення 
про Комісію з питань забезпечення Державним управлінням

справами медичного та санаторно5курортного обслуговування

Внести зміну до пункту 5 Положення про Комісію з питань забезпечення Державним управлінням
справами медичного та санаторно$курортного обслуговування, затвердженого Указом Президента
України від 25 грудня 2003 року № 1490 (зі зміною, внесеною Указом від 18 травня 2005 року № 815),
виклавши абзац другий у такій редакції:

"До складу Комісії за посадою входять: Глава Секретаріату Президента України – Голова Комісії,
заступник Керівника Державного управління справами – заступник Голови Комісії, Керівник Апарату
Верховної Ради України (за згодою), Міністр Кабінету Міністрів України, заступник Міністра фінансів
України, Начальник Головного управління державної служби України, начальник медичного управ$
ління Державного управління справами".

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 22 грудня 2005 року
№ 1818/2005
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 25 листопада 2005 року "Про утворення Міжвідомчої комісії 

Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення
проблем у сфері боротьби з корупцією"

Відповідно до статті 107 Конституції України п о с т а н о в л я ю:
Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року

"Про утворення Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і оборони України з комплексного
вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією".

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:
1. Утворити Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і оборони України з комплексного

вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією та затвердити її персональний склад (додається).
2. Затвердити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони

України" Положення про Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і оборони України з комп$
лексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією (додається).

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 28 грудня 2005 року
№ 1865/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

від 28 грудня 2005 року № 1865/2005

СКЛАД
Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки

і оборони України з комплексного вирішення
проблем у сфері боротьби з корупцією

КІНАХ
Анатолій Кирилович            
ПЕТРОЧЕНКО
Юрій Адамович                 
БАЛАКЛИЦЬКИЙ
Іван Ілліч                        
ГОЛОВАТИЙ   
Сергій Петрович        
ДРІЖЧАНИЙ
Ігор Васильович          
ЄГОРОВ
Олександр Борисович               
КІРЄЄВ
Олександр Іванович                   
КОЩИНЕЦЬ
Василь Васильович     

– Секретар Ради національної безпеки і оборони України, голова
Комісії
– заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України, заступник голови Комісії
– Голова Державної судової адміністрації України

– Міністр юстиції України

– Голова Служби безпеки України

– Голова Державної митної служби України

– Голова Державної податкової адміністрації України

– Голова Державного департаменту України з питань виконання
покарань
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Глава Секретаріату Президента України                                      О. РИБАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

від 28 грудня 2005 року № 1865/2005

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки

і оборони України з комплексного вирішення
проблем у сфері боротьби з корупцією

1. Міжвідомча комісія Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення
проблем у сфері боротьби з корупцією (далі – Комісія) утворена відповідно до статті 14 Закону Ук$
раїни "Про Раду національної безпеки і оборони України".

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента Ук$
раїни і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, а також
цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:
здійснення аналізу діяльності державних органів, на які покладено завдання щодо боротьби з ко$

рупцією;
підготовка з урахуванням міжнародних норм і стандартів пропозицій щодо пріоритетних напрямів

єдиної державної політики у сфері боротьби з корупцією;

ЛИТВИН
Микола Михайлович                  
ЛУЦЕНКО
Юрій Віталійович        
МАЛОМУЖ 
Микола Григорович                    
МАРКЄЄВА
Оксана Дмитрівна                       
МЕДВЕДЬКО 
Олександр Іванович                  
МОЙСИК
Володимир Романович             
МОТРЕНКО
Тимофій Валентинович             
ПОЛУДЬОННИЙ 
Микола Миколайович                
СТРЕТОВИЧ
Володимир Миколайович         
ТАРАСЮК
Борис Іванович           
ТАЦІЙ
Василь Якович              

– Голова Державної прикордонної служби України

– Міністр внутрішніх справ України

– Голова Служби зовнішньої розвідки України

– завідувач відділу Департаменту з питань внутрішньої та державної безпе$
ки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Комісії 
– Генеральний прокурор України (за згодою)

– Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності (за згодою)
– Начальник Головного управління державної служби України

– Радник Президента України – Керівник Головної служби правової
політики
– Голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю (за згодою)
– Міністр закордонних справ України

– президент Академії правових наук України, ректор Національної
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
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розроблення заходів з координації діяльності державних органів, на які покладено завдання щодо
боротьби з корупцією.

4. Відповідно до покладених завдань Комісія:
1) готує пропозиції та рекомендації Раді національної безпеки і оборони України з опрацювання

і реалізації основних напрямів політики в сфері забезпечення боротьби з корупцією;
2) аналізує стан корупції в державі з метою вироблення політичних, організаційних та інших за$

ходів до поліпшення координації діяльності органів державної влади у цій сфері;
3) готує матеріали для Ради національної безпеки і оборони України з питань боротьби з корупцією;
4) розробляє рекомендації для вироблення стратегії і тактики боротьби з корупцією та пропозиції

з питань єдиної інформаційної політики органів, на які покладено завдання щодо боротьби з корупцією.
5. Для виконання покладених на неї завдань Комісія має право:
1) утворювати із спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ

і навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками) робочі групи для вивчення стану додержан$
ня вимог законодавства з питань боротьби з корупцією, розроблення відповідних пропозицій та ре$
комендацій;

2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію про стан додержання і виконання центральними
та місцевими органами виконавчої влади вимог законодавства щодо боротьби з корупцією;

3) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самовря$
дування, підприємств, установ і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші мате$
ріали, необхідні для її роботи;

4) використовувати електронні бази даних, системи зв'язку і комунікацій органів виконавчої влади;
5) здійснювати аналіз виконання відповідних програм, проектів, планів, заходів у сфері боротьби

з корупцією;
6) брати участь у встановленому порядку в розробленні державних програм, спрямованих на про$

тидію корупції.
6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії. Комісію очо$

лює Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
Персональний склад Комісії затверджує Президент України. Голова Комісії у разі потреби може

вносити зміни до персонального складу Комісії.
Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на

її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.
7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше од$

ного разу на квартал.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від її складу. Відсутній на

засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій
формі.

8. Рішення Комісії приймаються більшістю від її складу, як правило, шляхом відкритого голосуван$
ня. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Член Комісії, не
згодний із прийнятим рішенням, має право викласти у письмовій формі окрему думку.

Прийняті рішення оформляються протоколом і підписуються головою та секретарем Комісії.
9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпе$

ки і оборони України.

Глава Секретаріату Президента України                                      О. РИБАЧУК
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Про Положення про дипломатичного радника 
центрального органу виконавчої влади

З метою дальшого забезпечення ефективної реалізації державної зовнішньої політики та узгодже$
ності заходів центральних органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин  п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити Положення про дипломатичного радника центрального органу виконавчої влади
(додається).

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади внести в установленому порядку у місячний
строк у межах граничної чисельності працівників відповідного центрального органу виконавчої вла$
ди зміни до штатних розписів цих органів щодо введення посади дипломатичного радника.

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
вжити заходів щодо вирішення питань організаційного та матеріально$технічного забезпечення

діяльності дипломатичних радників центральних органів виконавчої влади;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх

актів у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 31 грудня 2005 року
№ 1901/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

від 31 грудня 2005 року № 1901/2005

ПОЛОЖЕННЯ
про дипломатичного радника центрального

органу виконавчої влади

1. Дипломатичний радник центрального органу виконавчої влади (далі – дипломатичний радник) –
дипломатичний працівник, тимчасово відряджений Міністром закордонних справ України до цент$
рального органу виконавчої влади для виконання дипломатичних функцій.

2. Дипломатичний радник у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України
"Про дипломатичну службу", іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів Ук$
раїни, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями дипломатичного радника є:
представлення позиції Міністерства закордонних справ України під час здійснення центральним

органом виконавчої влади заходів у сфері зовнішніх зносин;
надання допомоги у здійсненні зв'язків центрального органу виконавчої влади з відповідними ор$

ганами іноземних держав та міжнародними організаціями;
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забезпечення центрального органу виконавчої влади необхідною для ефективного виконання по$
кладених на нього завдань інформацією щодо політичного та економічного становища в світі,
зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних організацій;

розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо підвищення ефективності
діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин;

забезпечення взаємодії центрального органу виконавчої влади з Міністерством закордонних
справ України.

4. Дипломатичний радник відповідно до покладених на нього завдань:
бере участь у підготовці закордонних візитів посадових осіб центрального органу виконавчої вла$

ди, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають в Україну на запрошення центрального ор$
гану виконавчої влади, та забезпечує погодження відповідних ініціатив з Міністерством закордонних
справ України;

бере участь у підготовці виступів, офіційних заяв посадових осіб ініціатив центрального органу ви$
конавчої влади у сфері зовнішніх зносин та забезпечує їх погодження з Міністерством закордонних
справ України;

забезпечує погодження в установленому порядку повідомлень та прес$релізів центрального ор$
гану виконавчої влади, які прямо чи опосередковано пов'язані з діяльністю у сфері зовнішніх зносин;

представляє позицію Міністерства закордонних справ України під час здійснення центральним
органом виконавчої влади заходів у сфері зовнішніх зносин у рамках єдиного зовнішньополітичного
курсу України;

бере участь у зустрічах керівників центрального органу виконавчої влади з посадовими особами
іноземних держав, офіційними особами міжнародних організацій, які проводяться в Україні;

бере участь у підготовці проектів та здійсненні нагляду за виконанням міжнародних договорів Ук$
раїни з питань, що відносяться до компетенції центрального органу виконавчої влади;

сприяє виконанню центральним органом виконавчої влади зобов'язань, що випливають із членст$
ва України в міжнародних організаціях;

надає допомогу центральному органу виконавчої влади в роботі з підготовки та участі у міжнарод$
них консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях
міжурядових комісій, інших органів;

надає центральному органу виконавчої влади консультативну та інформаційну допомогу у сфері
зовнішніх зносин;

розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності центрального органу виконавчої
влади у сфері зовнішніх зносин;

сприяє обміну інформацією структурними підрозділами центрального органу виконавчої влади
з відповідними структурними підрозділами Міністерства закордонних справ України, аналізує та
узагальнює інформацію, необхідну центральному органу виконавчої влади для виконання покладе$
них на нього завдань у сфері зовнішніх зносин;

здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.
5. Дипломатичний радник відряджається до центрального органу виконавчої влади та відкликаєть$

ся з відрядження Міністром закордонних справ України за погодженням з керівником відповідного
центрального органу виконавчої влади.

Дипломатичний радник безпосередньо підпорядковується керівникові центрального органу вико$
навчої влади, до якого він тимчасово відряджений. У своїй діяльності він підзвітний і підконтрольний
Міністрові закордонних справ України.

6. Дипломатичний радник входить до складу колегії центрального органу виконавчої влади з пра$
вом дорадчого голосу, бере участь у нарадах, що проводяться у центральному органі виконавчої
влади з питань діяльності органу у сфері зовнішніх зносин.

7. Умови оплати праці, організаційне, матеріально$технічне та інше забезпечення дипломатично$
го радника визначаються Кабінетом Міністрів України.

Глава Секретаріату Президента України                                      О. РИБАЧУК
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Про колегію міністерства та іншого
центрального органу виконавчої влади

З метою посилення відповідальності міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої вла$
ди за формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері  п о с т а н о в л я ю:

1. Установити, що персональний склад колегії міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади (крім Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки Ук$
раїни, Адміністрації Державної прикордонної служби України) затверджується міністром, керівником
іншого центрального органу виконавчої влади.

До складу колегії входять керівники міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
керівники урядових органів державного управління, що діють у складі міністерства, іншого централь$
ного органу виконавчої влади, керівники окремих об'єктів державної власності, що перебувають в уп$
равлінні міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також за згодою представники
відповідних комітетів Верховної Ради України, органів державної влади, установ, громадських ор$
ганізацій, науковці та інші особи.

На засіданнях колегії міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади розглядаються пи$
тання вироблення рекомендацій з питань формування та реалізації державної політики, найваж$
ливіших напрямів діяльності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, проектів нор$
мативно$правових актів, програм та інших документів, розгляду інших питань.

Колегія міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади є постійним консультативно$до$
радчим органом, її засідання проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
внести пропозиції щодо внесення змін до актів Президента України, які випливають із цього Указу;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 31 грудня 2005 року
№ 1902/2005
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НОРМАТИВНО5ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 15 грудня 2005 р. № 1211

Київ

Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 783

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 783 "Про надбавки до по$

садових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці" – із змінами, внесеними поста$
новою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. № 739 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 27,
ст. 1210), пунктом 2$1 такого змісту:

"2$1. Установити керівникам і заступникам керівників територіальних органів урядових органів держав$
ного управління надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі до 60 відсотків
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг".

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 21 грудня 2005 р. № 1229

Київ

Про внесення змін до Порядку спрямування
і координації діяльності центральних органів
виконавчої влади через відповідних міністрів

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади через

відповідних міністрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 965
(Офіційний вісник України, 2000 р., № 24. ст. 1017), зміни, виклавши його у редакції, що додається.

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 13 червня 2000 р. № 965 
(у редакції постанови

Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. № 1229)

ПОРЯДОК
спрямування і координації діяльності

центральних органів виконавчої влади через
відповідних міністрів

1. Спрямування і координація діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади (далі –
центральний орган виконавчої влади) здійснюється міністром шляхом:

формування державної політики у відповідній сфері та контролю за її реалізацією центральним
органом виконавчої влади;

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених центральним органом виконавчої
влади проектів нормативно$правових актів та погодження проектів нормативно$правових актів цього
органу;

визначення порядку обміну інформацією між міністерством та центральним органом виконавчої
влади;

затвердження структури центрального органу виконавчої влади;
одержання звітності центрального органу виконавчої влади.
2. З метою спрямування і координації діяльності центрального органу виконавчої влади міністр

видає накази, в яких визначає:
основні напрями та стратегічні цілі діяльності центрального органу виконавчої влади відповідно до

завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а також інших завдань,
покладених на Кабінет Міністрів України, та заходи щодо контролю за реалізацією цим органом
державної політики у відповідній сфері;

порядок обміну інформацією між міністерством та центральним органом виконавчої влади, форму,
періодичність її подання тощо;

перелік питань, що обов'язково відображаються у звітах центрального органу виконавчої влади,
форму та періодичність його подання;

структурний підрозділ міністерства, що відповідає за взаємодію з центральним органом виконавчої
влади.

3. Міністр:
погоджує план роботи центрального органу виконавчої влади на наступний рік;
затверджує щороку заходи щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності

центрального органу виконавчої влади відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності
Кабінету Міністрів України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України;

вносить керівництву центрального органу виконавчої влади, а у разі потреби Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо удосконалення його роботи, вживає заходів для притягнення до дисцип$
лінарної відповідальності керівників центрального органу виконавчої влади;

визначає посадову особу міністерства для включення до складу колегії центрального органу
виконавчої влади;

дає центральному органу виконавчої влади обов'язкові до виконання доручення відповідно до актів
і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, що випливають з Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України;

вносить керівництву центрального органу виконавчої влади пропозиції, що є обов'язковими для
розгляду;
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у разі прийняття Президентом України відповідного акта:
$ вносить Прем'єр$міністрові України пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посад

Президентом України керівників центрального органу виконавчої влади;
$ визначає порядок призначення на посади і звільнення з посад керівників територіальних та інших

органів центрального органу виконавчої влади.
4. Центральний орган виконавчої влади:
подає на погодження міністру до 1 грудня поточного року схвалені на засіданні колегії план роботи

центрального органу виконавчої влади на наступний рік і заходи щодо реалізації основних напрямів та
стратегічних цілей його діяльності відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України;

визначає структурний підрозділ, що відповідає за взаємодію з відповідним підрозділом міністерства;
подає міністрові звіти про результати його діяльності у строк та за переліком питань, визначених

наказом та планом роботи центрального органу виконавчої влади.
За дорученням міністра визначена керівником центрального органу виконавчої влади посадова

особа бере участь у засіданнях колегій, нарадах та інших заходах, що проводяться міністерством.
5. Доручення Президента України і Кабінету Міністрів України, надані безпосередньо центральному

органу виконавчої влади, виконуються ним самостійно в установленому порядку.

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 21 грудня 2005 р. № 1243

Київ

Питання оплати праці вищих посадових осіб України, 
окремих керівних працівників органів державної влади 

і органів місцевого самоврядування та суддів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Установити, що для вищих посадових осіб України, окремих керівних працівників органів державної

влади і органів місцевого самоврядування та суддів, розміри посадових окладів яких визначаються за$
лежно від кількості розмірів мінімальної заробітної плати згідно з постановами Кабінету Міністрів Ук$
раїни від 30 червня 2005 р. № 510, 512, 513, 514, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 (Офіційний
вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545, ст. 1547, ст. 1548, ст. 1549, ст. 1551, ст. 1553, ст. 1554, ст. 1555,
ст. 1556, ст. 1557, ст. 1558, ст. 1559, № 34, ст. 2081, № 35, ст. 2118, № 43, ст. 2713, № 44, ст. 2772, № 46,
ст. 2893), від 3 вересня 2005 р. № 865 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 36, ст. 2195) та іншими нор$
мативно$правовими актами, розміри посадових окладів встановлюються виходячи з розміру мінімаль$
ної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при підвищенні мінімальної заробітної плати перераху$
нок не провадиться.

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ
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П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 23 грудня 2005 р. № 1274

Київ

Про внесення зміни до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України

від 24 вересня 2005 р. № 960

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. № 960 "Про віднесен$

ня посад працівників апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим до відповідних категорій посад
державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів Ук$
раїни" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 39, ст. 2472) зміну, що додається.

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 23 грудня 2005 р. № 1274

ЗМІНА,
що вноситься до пункту 1

постанови Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2005 р. № 960 

Підпункти 1–6 пункту викласти у такій редакції:
"1) перша – голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його перший заступник та заступни$

ки; Міністр Ради міністрів Автономної Республіки Крим; міністри Автономної Республіки Крим;
2) друга – голови республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, керівники органів вико$

навчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова Фонду майна Автономної Республіки
Крим, Постійний представник Автономної Республіки Крим у столиці України м. Києві; перший заступ$
ник Міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим; перші заступники міністрів Автономної Рес$
публіки Крим; керівник та перший заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Рес$
публіки Крим, керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3) третя – заступники керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керую$
чого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим; заступники Міністра Ради міністрів
Автономної Республіки Крим; заступники міністрів Автономної Республіки Крим; перші заступни$
ки та заступники голів республіканських комітетів Автономної Республіки Крим; перші заступники
та заступники керівників органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим; пер$
ший заступник та заступники голови Фонду майна Автономної Республіки Крим; заступники Постійно$
го представника Автономної Республіки Крим у столиці України м. Києві; помічники і радники Голови
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
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керівники управлінь, відділів апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Ав$
тономної Республіки Крим; керівник прес$центру Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
керівник прес$служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

4) четверта – заступники керівників управлінь, відділів, керівника прес$центру Верховної Ради Авто$
номної Республіки Крим, керівника прес$служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим; керівни$
ки відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, завідуючі секторами апарату Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, консультанти апарату
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим; керівники
самостійних управлінь, самостійних відділів міністерств Автономної Республіки Крим, республікансь$
ких комітетів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Рес$
публіки Крим, Фонду майна Автономної Республіки Крим, Постійного представництва Автономної
Республіки Крим у столиці України м. Києві;

5) п'ята – заступники керівників самостійних управлінь, самостійних відділів міністерств Автономної
Республіки Крим, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади
Ради міністрів Автономної Республіки Крим; керівники відділів та їх заступники у складі самостійних
управлінь, завідуючі самостійними секторами міністерств Автономної Республіки Крим, республі$
канських комітетів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, Фонду майна Автономної Республіки Крим, Постійного представництва Автоном$
ної Республіки Крим у столиці України м. Києві; помічники заступників Голови Верховної Ради Авто$
номної Республіки Крим; помічники заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
помічник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим; помічник Міністра Ра$
ди міністрів Автономної Республіки Крим; спеціалісти апарату Верховної Ради Автономної Республіки
Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

6) шоста – радники та помічники міністрів Автономної Республіки Крим, голів республіканських
комітетів Автономної Республіки Крим; спеціалісти міністерств Автономної Республіки Крим, рес$
публіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Ради міністрів Авто$
номної Республіки Крим, Фонду майна Автономної Республіки Крим, Постійного представництва Авто$
номної Республіки Крим у столиці України м. Києві".

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 1 лютого 2006 р. № 90

Київ

Про внесення змін у додатки
до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2001 р. № 802

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 802 "Деякі

питання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення" (Офіційний вісник України,
2001 р., № 28, ст. 1259; 2003 р., № 41, ст. 2167; 2004 р., № 19, ст. 1332, № 44, ст. 2911; 2005 р.,
№ 3, ст. 136, № 27, ст. 1559, № 52, ст. 3286) зміни, що додаються.

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 1 лютого 2006 р. № 90

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до постанови

Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2001 р. № 802

1. У додатку 1:
1) абзац перший викласти у такій редакції:
"Друга категорія – посади керівника апарату Національної ради, директора ради, директора депар$

таменту, керівника секретаріату, начальника управління, самостійного відділу";
2) абзац другий доповнити словами "помічник$консультант члена Національної ради, керівник сек$

ретаріату представника Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі".

2. У додатку 2:
1) позицію "Виконавчий секретар$керівник апарату 350"
замінити такою позицією:
"Керівник апарату Національної ради 350";
2) доповнити додаток позиціями такого змісту:
"Директор департаменту 340
Керівник секретаріату представника
Національної ради в Автономній
Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі 260
Помічник$консультант члена
Національної ради 220–250".

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 1 лютого 2006 р.  № 103

Київ

Про внесення зміни до пункту 7 Положення
про ранги державних службовців

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 7 Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 (ЗП України, 1996 р., № 14, ст. 370;
Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 713), зміну, виклавши його в такій редакції:
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"7. За сумлінну працю державному службовцю у разі звільнення з державної служби у зв'язку
з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад,
якщо він має найвищий ранг у такій категорії посад.

Державному службовцю, якому присвоєно ранг поза межами категорії посад у зв'язку з вихо$
дом на пенсію достроково відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", на пільгових
умовах або у зв'язку з визнанням його інвалідом I чи II групи у період перебування на державній
службі та який потім повернувся на державну службу, вдруге ранг поза межами категорії посад
не присвоюється".

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 23 лютого 2006 р.  № 207

Київ

Про спрямування і координацію діяльності
центральних органів виконавчої влади

через відповідних міністрів

Відповідно до пункту 9 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і коор$

динується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів, що додається.
2. Внести до Порядку спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади

через відповідних міністрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р.
№ 1229 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3272), зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з 6 березня 2006 року.

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 23 лютого 2006 р. № 207

ПЕРЕЛІК
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується 

і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів

1. Через Міністра економіки:
Держкомрезерв;
Держспоживстандарт.
2. Через Міністра охорони навколишнього природного середовища:
Держкомлісгосп;
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Держводгосп;
Держкомзем.
3. Через Міністра праці та соціальної політики:
Пенсійний фонд України.
4. Через Міністра транспорту та зв'язку:
Державіаслужба;
Укравтодор.
5. Через Міністра фінансів:
ГоловКРУ;
Держмитслужба;
Державна податкова адміністрація.
6. Через Міністра юстиції:
Держкомархів;
Держкомнацміграції.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 23 лютого 2006 р. № 207

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку спрямування і координації

діяльності центральних органів виконавчої влади
через відповідних міністрів 

1. Пункт 1 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
"внесення пропозицій Прем'єр$міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з по$

сади керівників центральних органів виконавчої влади;
установлення порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних ор$

ганів центрального органу виконавчої влади".
У зв'язку з цим абзаци четвертий$шостий вважати відповідно абзацами шостим$восьмим.
2. Абзаци восьмий$десятий пункту 3 виключити.

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 23 грудня 2005 р. № 563$р

Київ

Про віднесення посади Керівника апарату 
Державної комісії  з цінних паперів та фондового ринку

до другої категорії посад державних службовців

Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посаду Керівника апа$
рату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до другої категорії посад державних
службовців.

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 24 грудня 2005 р. № 572$р

Київ

Про віднесення посад працівників Секретаріату Президента України
до відповідних категорій посад державних службовців

1. Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посади працівників Секре$
таріату Президента України до таких категорій посад державних службовців:

перша категорія – Глава Секретаріату Президента України, Перший заступник і заступники Глави Сек$
ретаріату Президента України, Прес$секретар Президента України, представники Президента України,
радники Президента України – керівники головних служб, керівники головних служб, їх перші заступники
і заступники, керівники служб, їх перші заступники і заступники, керівник офісу Президента України;

друга категорія – радники, помічники, референти Президента України, уповноважений Президента Ук$
раїни, радники Глави Секретаріату Президента України, керівники департаментів, їх перші заступники
і заступники, завідувачі відділів;

третя категорія – помічники Глави Секретаріату Президента України, його Першого заступника і зас$
тупників, заступники завідувачів відділів, завідувачі секторів, головні консультанти, старші консультанти,
консультанти;

четверта категорія – спеціалісти I категорії.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2005 р. № 40 "Про віднесення посад

працівників Секретаріату Президента України до відповідних категорій посад державних службовців"
(Офіційний вісник України, 2005 р., № 9, ст. 477);

підпункт 2 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 326 "Про внесен$
ня змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України"
(Офіційний вісник України, 2005 р., № 32, ст. 1954).

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 18 січня 2006 р. № 20$р

Київ

Про віднесення окремих посад працівників
Апарату Ради національної безпеки і оборони України
до відповідних категорій посад державних службовців

На додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 1997 р. № 27 віднести посади
працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України до таких категорій посад державних
службовців:
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перша категорія – Голова Комітету з політики військово$технічного співробітництва та експортного
контролю при Президентові України, керівник служби Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України та його заступник, керівник департаменту та його заступник;

друга категорія – керівник групи радників, радник і перший помічник Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України; керівник служби, керівник управління у складі департаменту, заступник
керівника управління – завідувач відділу;

третя категорія – заступник завідувача відділу.

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 1 лютого 2006 р.  № 56$р

Київ

Про затвердження плану заходів  щодо виконання у 2006 році  
Державної програми підготовки, перепідготовки  та підвищення кваліфікації

фахівців у сфері європейської  та євроатлантичної інтеграції України 
на 2004–2007 роки

Затвердити план заходів щодо виконання у 2006 році Державної програми підготовки, перепідго$
товки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на
2004–2007 роки, що додається.    

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 1 лютого 2006 р. № 56$р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання у 2006 році Державної програми підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської 
та євроатлантичної інтеграції України на 2004–2007 роки

Зміст пункту    
Програми      

Найменування заходу Виконавці
Строк

виконання

1. Визначення рівня 
та  потреб кадрового
забезпечення органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування
фахівцями з питань євро$
пейської та євроатлантич$
ної інтеграції

визначення рівня та потре$
би органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування у підготов$
ці фахівців (із зазначенням
категорії державних служ$
бовців) у 2007 році відпо$
відно до методичних
рекомендацій
Головдержслужби

Головдержслужба
МОН 
Мінекономіки    
МЗС
інші центральні 

та місцеві органи
виконавчої влади 
за участю органів
місцевого самовряду$
вання 

березень   
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3. Формування показників
державного замовлення на
підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері
європейської та
євроатлантичної інтеграції

подання в установленому
порядку Мінекономіки
заявки на включення 
до проекту державного
замовлення на 2007 рік
щодо підготовки,
перепідготовки 
та підвищення кваліфікації,
а також мовної підготовки
фахівців

МОН
Головдержслужба
Мінекономіки   
МЗС         
Мін'юст
Міноборони     
інші центральні
та місцеві органи
виконавчої влади 
за участю органів
місцевого самовряду$
вання та Національної
академії державного
управління при
Президентові України

до 15 липня

укладення відповідно 
до Типового договору 
про навчання, підготовку,
перепідготовку, підвищен$
ня кваліфікації або надан$
ня додаткових освітніх
послуг договорів 
про навчання фахівців 
з визначеними в установ$
леному порядку навчаль$
ними закладами           

$ " $  серпень   

Зміст пункту     
Програми      

Найменування заходу Виконавці

2. Визначення структури 
та обсягів підготовки,
перепідготовки та підви$
щення кваліфікації фахівців
з питань європейської 
та євроатлантичної
інтеграції відповідно 
до поточних і перспективних
потреб органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування 

визначення структури 
та обсягів підготовки,
перепідготовки та підви$
щення кваліфікації
фахівців на 2007 рік 
із зазначенням напрямів
підготовки, спеціальності
та спеціалізації 

МОН
Головдержслужба
Мінекономіки   
МЗС   
Мін'юст
Міноборони        
інші центральні
та місцеві органи
виконавчої влади 
за участю органів
місцевого самовря$
дування та Національ$
ної академії держав$
ного управління при
Президентові України    

квітень    

Строк
виконання
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6. Забезпечення
перепідготовки 
та підвищення кваліфікації
викладачів вищих
навчальних закладів 
і закладів післядипломної
освіти з питань європейсь$
кої та євроатлантичної
інтеграції         

здійснення підвищення
кваліфікації викладачів
відповідних кафедр вищих
навчальних закладів 
і закладів післядипломної
освіти, що здійснюють
підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації
фахівців, у відповідних
навчальних закладах
України та держав$членів
ЄС і НАТО                

МОН
Головдержслужба
Мінекономіки 
МЗС             
Мін'юст
Міноборони      
інші центральні органи
виконавчої влади 
за участю Національ$
ної академії держав$
ного управління при
Президентові України

протягом 
року          

Зміст пункту    
Програми      

Найменування заходу Виконавці

4. Розроблення та впрова$
дження обов'язкових прог$
рам з вивчення офіційних
мов держав$членів ЄС 
та НАТО для державних
службовців, які займаються
питаннями європейської 
та євроатлантичної інтеграції   

проведення апробації
навчальних програм 
з англійської, німецької 
та французької мов 
для навчання державних
службовців, які займають$
ся питаннями європейсь$
кої та євроатлантичної
інтеграції         

залучення викладачів
провідних європейських
університетів до
проведення мовних курсів
в Україні     

МОН
Головдержслужба
Міноборони
Мінекономіки   
МЗС               
інші центральні органи
виконавчої влади 
за участю Національ$
ної академії держав$
ного управління при
Президентові України

МОН
Головдержслужба
Міноборони
Мінекономіки    
МЗС                 
інші центральні органи
виконавчої влади 
за участю Національ$
ної академії держав$
ного управління при
Президентові України 

протягом 
року

протягом
року       

5. Розроблення та впрова$
дження навчальних
програм підвищення
кваліфікації державних
службовців 
та посадових осіб органів
місцевого самоврядування
з питань європейської 
та євроатлантичної
інтеграції          

продовження роботи,
пов'язаної з розробленням
та впровадженням
навчальних програм
підвищення кваліфікації
державних службовців 
та посадових осіб органів
місцевого самоврядуван$
ня з питань європейської
та євроатлантичної
інтеграції          

МОН
Головдержслужба
Мінекономіки   
МЗС             
Мін'юст
Міноборони      
інші центральні органи
виконавчої влади 
за участю Національ$
ної академії держав$
ного управління при
Президентові України

$ " $  

Строк
виконання
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Зміст пункту    
Програми      

Найменування заходу Виконавці
Строк

виконання

7. Забезпечення підготовки
та видання навчально$
методичних посібників,
періодичних видань,
збірників нормативно$
правових актів з питань
європейської та євроатлан$
тичної інтеграції, комплек$
тування ними бібліотек
вищих навчальних закладів,
органів державної влади 
та органів місцевого
самоврядування

забезпечення видання
навчально$методичних
посібників, періодичних
видань, збірників
нормативно$правових
актів  з питань європейсь$
кої та євроатлантичної
інтеграції, комплектування
ними бібліотек вищих
навчальних закладів,
органів державної влади
та органів місцевого
самоврядування      

МОН
Головдержслужба
Мін'юст
Міноборони      
МЗС
Мінекономіки 
за участю Національ$
ної академії держав$
ного управління при
Президентові України    

протягом 
року 

8. Сприяння організації
навчання громадян України
в навчальних закладах
держав$членів ЄС, які
здійснюють підготовку
фахівців для роботи в
органах та інституціях ЄС

забезпечення
інформування громадян
України про можливість
отримання освіти у
навчальних закладах
держав$членів ЄС

продовження роботи,
пов'язаної з організацією
навчання громадян
України в навчальних
закладах держав$членів
ЄС, що здійснюють
підготовку фахівців 
для роботи в органах 
та інституціях ЄС

МОН                    
МЗС
Держкомтелерадіо

МОН                  
МЗС
Мінекономіки
Головдержслужба 
за участю Національ$
ної академії держав$
ного управління при
Президентові України 

протягом 
року 

$ " $  

9. Налагодження 
співробітництва 
між вищими навчальними
закладами України
і закладами держав$членів
ЄС та НАТО, 
які здійснюють підготовку
фахівців з питань 

продовження роботи,
пов'язаної з вивченням,
узагальненням 
та поширенням досвіду 
з організації підготовки 
та перепідготовки 
фахівців (у вищих
навчальних закладах 

МОН
Головдержслужба
Мінекономіки    
МЗС             
Мін'юст
Міноборони 
за участю Національ$
ної академії держав$
ного управління при
Президентові України    

$ " $     
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Зміст пункту     
Програми      

Найменування заходу Виконавці
Строк

виконання

10. Проведення та коорди$
нація наукових досліджень
з актуальних питань євро$
пейської та євроатлан$
тичної інтеграції, а також
наукових, науково$мето$
дичних конференцій,
симпозіумів, семінарів 
із цих питань              

забезпечення проведення
наукових досліджень з
актуальних питань
європейської та
євроатлантичної інтеграції

забезпечення проведення
міжнародних, всеукраїнсь$
ких наукових і науково$
практичних конференцій,
семінарів, засідань 
за круглим столом 
з актуальних проблем
європейської та євроатлан$
тичної інтеграції

МОН
Мінекономіки
Головдержслужба
МЗС             
Мін'юст  за участю
Національної академії
державного управлін$
ня при Президентові
України           

центральні та місцеві
органи виконавчої
влади за участю
органів місцевого
самоврядування  

$ " $            

$ " $

11. Проведення моніто$
рингу підготовки, перепід$
готовки та підвищення
кваліфікації фахівців 
у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції     

проведення моніторингу
підготовки, перепідго$
товки та підвищення
кваліфікації фахівців згідно
з визначеним порядком

МОН
Головдержслужба
Мінекономіки
Міноборони      
МЗС             
Мін'юст                
інші центральні органи
виконавчої влади 
за участю Національ$
ної академії держав$
ного управління при
Президентові України 

вересень

європейської та євроатлан$
тичної інтеграції, з метою
вивчення досвіду, набутого
у цій сфері, організація
регулярних обмінів
студентами, слухачами
та викладачами

держав$членів ЄС і НАТО
та держав$кандидатів на
вступ до ЄС і НАТО)   

сприяння налагодженню
співробітництва між
вищими навчальними
закладами України 
і закладами 
держав$членів ЄС і НАТО
та обміну студентами,
слухачами, викладачами

МОН
Міноборони      
МЗС
Мінекономіки    
інші центральні органи
виконавчої влади 
за участю Національ$
ної академії держав$
ного управління при
Президентові України 

протягом 
року  
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 15 лютого 2006 р.  № 90$р

Київ

Про схвалення Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами виконавчої влади

1. Схвалити Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої
влади, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Рес$
публіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подати у місяч$
ний строк Мінекономіки пропозиції щодо реалізації схваленої цим розпорядженням Концепції.

Зміст пункту    
Програми      

Найменування заходу Виконавці
Строк

виконання

12. Здійснення заходів
щодо залучення в уста$
новленому порядку
міжнародної технічної
допомоги, у тому числі ЄС
та  НАТО, їх держав$членів,
для виконання Програми  

підготовка та подання  
в установленому порядку
Мінекономіки пропозицій
щодо залучення
міжнародної технічної
допомоги до здійснення
заходів, визначених
Програмою

проведення переговорів 
з донорами з метою
залучення міжнародної
технічної допомоги 
до здійснення заходів,
визначених Програмою

МОН
Головдержслужба 
інші органи виконавчої
влади за участю
органів місцевого
самоврядування

Мінекономіки    

лютий 

протягом 
року     

13. Залучення до реалізації
заходів з виконання
Програми громадських
організацій         

інформування та
залучення громадських
організацій до участі у
здійсненні заходів,
визначених Програмою  

МОН
Держкомтелерадіо
МЗС
Міноборони
Головдержслужба 
інші органи виконавчої
влади за участю
органів місцевого
самоврядування 

$ " $            
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Мінекономіки, Мін'юсту та Мінфіну розробити на основі зазначених пропозицій та подати у три$
місячний строк Кабінетові Міністрів України план відповідних заходів.

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 15 лютого 2006 р.  № 90$р

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку системи надання адміністративних

послуг органами виконавчої влади

Загальні положення
Послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, під$

приємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, становлять сферу
публічних послуг.

Залежно від суб'єкта, що надає публічні послуги, розрізняють державні та муніципальні послуги.
Державні послуги надаються органами державної влади (в основному виконавчої) та державними

підприємствами, установами, організаціями, а також органами місцевого самоврядування в порядку
виконання делегованих державою повноважень за рахунок коштів державного бюджету.

Муніципальні послуги надаються органами місцевого самоврядування, а також органами виконав$
чої влади та підприємствами, установами, організаціями в порядку виконання делегованих органами
місцевого самоврядування повноважень за рахунок коштів місцевого бюджету.

Важливою складовою як державних, так і муніципальних послуг є адміністративні послуги.
Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб'єктом,

що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними
особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів,
посвідчень, проведення реєстрації тощо).

Уповноважений суб'єкт – орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, державне
підприємство, установа, організація, що на виконання закону надає адміністративну послугу (далі –
адміністративний орган).

Завданням цієї Концепції є визначення принципів та напрямів подальшого реформування діяльності
органів виконавчої влади у сфері адміністративних послуг.

Належність послуг до адміністративних визначається за такими критеріями:
повноваження адміністративного органу щодо надання певного виду послуг визначається законом;
послуги надаються адміністративними органами шляхом реалізації владних повноважень;
послуги надаються за зверненням фізичних та юридичних осіб;
результатом розгляду звернення є адміністративний акт, що має індивідуальний характер (паспорт,

свідоцтво, ліцензія, дозвіл тощо);
надання послуг пов'язане із забезпеченням створення умов для реалізації фізичними та юридични$

ми особами прав, свобод і законних інтересів.
Контрольна діяльність адміністративного органу (перевірки, ревізії, інспектування тощо) не є адмініст$

ративною послугою. Спеціально утворені для проведення контролю органи не можуть надавати плат$
них послуг, пов'язаних з виконанням ними контрольних функцій.
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Розвиток системи надання адміністративних послуг повинен здійснюватися з урахуванням таких ос$
новних принципів:

доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;
дотримання стандартів надання послуг;
відповідність розміру плати за послуги економічно обґрунтованим витратам, пов'язаним з їх наданням;
відкритість.
Для забезпечення розвитку системи надання адміністративних послуг необхідно розв'язати такі

проблеми:
наявність не передбачених законами видів адміністративних послуг;
поділ адміністративної послуги на кілька платних послуг;
перекладення обов'язків адміністративних органів із збирання довідок або погодження документів

на фізичних та юридичних осіб;
вимагання від фізичних та юридичних осіб документів, не визначених законодавством або у не пе$

редбаченій законодавством формі;
необґрунтоване справляння плати або необґрунтовано великі розміри плати за надання окремих

видів адміністративних послуг;
встановлення в адміністративному органі графіка приймання громадян у незручний для них час;
необґрунтовано тривалий строк надання окремих послуг;
обмеженість доступу до інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг;
неналежне законодавче регулювання процедурних питань надання послуг;
фактичне зобов'язування фізичних та юридичних осіб отримувати супутні платні послуги;
віднесення до повноважень одного органу здійснення контролю і надання відповідних послуг;
відсутність стандартів надання послуг;
ставлення до фізичних та юридичних осіб як до прохачів, орієнтація не на задоволення потреб осо$

би, а на формальне дотримання процедури.

Плата за адміністративні послуги
Особливо актуальними є проблеми віднесення окремих видів адміністративних послуг до платних,

обґрунтованості розмірів плати за них, прозорості цього процесу.
Надання адміністративних послуг на платній (безоплатній) основі, переліки адміністративних послуг,

а також розмір плати за адміністративні послуги (у фіксованому розмірі на рівні середньої собівартості
надання даного виду послуг) повинні визначатися виключно законами.

Розмір плати за адміністративну послугу може бути підвищено, якщо це пов'язано з вимогами осо$
би (наприклад за терміновість), публічні інтереси зумовлюють підвищені фінансові вимоги до отриму$
вача послуги чи вид діяльності, яку він провадить, містить у собі певну загрозу інтересам суспільства,
здоров'ю громадян або довкіллю.

Потребує удосконалення механізм оплати адміністративних послуг, зокрема визначення строку вне$
сення плати.

Соціально вразливим категоріям громадян надаватиметься адресна допомога або компенсація для
забезпечення оплати адміністративних послуг.

Підвищення якості надання адміністративних послуг
Для підвищення якості надання адміністративних послуг необхідно:
максимально децентралізувати їх надання;
забезпечити конкурентоспроможну оплату праці в адміністративних органах, сприяти виробленню у

працівників мотивації для досягнення кінцевого результату, а не формального дотримання правил;
розробити стандарти надання адміністративних послуг;
запроваджувати сучасні форми надання адміністративних послуг, що дасть можливість організува$

ти отримання всіх або найбільш поширених адміністративних послуг, які надаються на певному адмініст$
ративно$територіальному рівні, в одному приміщенні; здійснювати оплату послуг безпосередньо на місці.

Оцінка якості надання адміністративних послуг
Підвищенню якості надання адміністративних послуг сприятиме визначення критеріїв оцінки їх

якості та стандартів надання.
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Такими критеріями є:
результативність – задоволення потреби фізичної або юридичної особи в адміністративній послузі;
своєчасність – надання адміністративної послуги в установлений законом строк;
доступність – фактична можливість фізичних та юридичних осіб звернутися за адміністративною пос$

лугою. Критерій доступності передбачає:
$ територіальну наближеність адміністративного органу до отримувачів послуг;
$ наявність транспортного сполучення, вказівних знаків, під'їзних шляхів та місць паркування для

транспортних засобів фізичних та юридичних осіб;
$ можливість вільного (безперешкодного) доступу до приміщення адміністративного органу;
$ безперешкодне одержання бланків та інших формулярів, необхідних для звернення за адміністра$

тивною послугою, можливість отримання таких бланків з веб$сторінки адміністративного органу;
зручність – урахування інтересів та потреб отримувачів послуг у процесі організації надання адмініст$

ративних послуг. Критерій зручності передбачає:
$ можливість вибору способу звернення за адміністративною послугою, у тому числі поштою, елек$

тронною поштою тощо;
$ запровадження принципу "єдиного вікна";
$ установлення адміністративним органом графіка приймання фізичних та юридичних осіб з ураху$

ванням їх інтересів;
$ удосконалення порядку оплати адміністративної послуги (плата у міру можливості повинна прий$

матися безпосередньо в приміщенні адміністративного органу);
відкритість – безперешкодне одержання необхідної для отримання адміністративної послуги інфор$

мації, яка розміщується на інформаційних стендах в адміністративних органах, на їх веб$сайтах дру$
кується в офіційних виданнях та буклетах. Критерій відкритості передбачає:

$ наявність інформації стосовно процедури надання певної послуги, переліку документів для її отри$
мання із зразками заповнення таких документів, розміру та порядку оплати адміністративної послуги,
посадових осіб, відповідальних за надання певних видів адміністративних послуг;

$ можливість отримання інформації телефоном та електронною поштою, а також кваліфікованої кон$
сультативної допомоги;

повага до особи – ввічливе (шанобливе) ставлення до отримувача адміністративної послуги. Цей
критерій включає:

$ готовність працівників адміністративного органу допомогти отримувачеві послуги в оформленні
документів;

$ дотримання принципу рівності усіх громадян;
$ забезпечення побутових зручностей в адміністративному органі;
професійність – належний рівень кваліфікації працівників адміністративного органу.
На основі зазначених критеріїв встановлюються стандарти надання адміністративних послуг.

Законодавче забезпечення розвитку системи
надання адміністративних послуг

Розвиток системи надання адміністративних послуг, забезпечення належної якості їх надання потре$
бує розроблення законодавства у цій сфері.

Першочергове значення має розроблення проектів та прийняття основоположних законів, які по$
винні визначити основні засади функціонування системи надання адміністративних послуг фізичним
та юридичним особам.

Для підвищення якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади необхідно зако$
нодавчо визначити засади їх діяльності у цій сфері.

З метою реалізації Концепції слід:
сприяти прийняттю Законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про міністерства та інші цент$

ральні органи виконавчої влади";
забезпечити розроблення проекту Адміністративно$процедурного кодексу України та сприяти його

прийняттю Верховною Радою України;
переглянути законодавство з питань надання адміністративних послуг з метою його вдосконалення,

зокрема виключення норм, які передбачають затвердження Кабінетом Міністрів України переліків
платних послуг, якщо це не визначається спеціальними законами.
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 22 лютого 2006 р.  № 98$р

Київ

Про віднесення посади адміністратора міської
ради, районної та районної у мм. Києві та Севастополі

держадміністрації до відповідної категорії посад
державних службовців та посад в органах

місцевого самоврядування

1. Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посаду адміністратора
районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації до сьомої категорії посад державних
службовців.

2. Відповідно до статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднес$
ти посаду адміністратора до таких категорій посад в органах місцевого самоврядування:

п'ята – адміністратор Київської та Севастопольської міської ради;
шоста – адміністратор міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим

значення) ради;
сьома – адміністратор міської (міста районного значення) ради.

Прем'єр5міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ
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АКТИ  ГОЛОВНОГО  УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  СЛУЖБИ  УКРАЇНИ

Н А К А З
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 25 листопада  2005 р.  №  299

Київ 

Про внесення Змін 
до наказу Головдержслужби України

від 16 грудня 1996 р. № 43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2005 р за № 1517/11797

У зв'язку з утворенням територіальних органів Головдержслужби України відповідно до постано$
ви Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 842 "Про утворення управлінь державної служ$
би Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі", змінами в структурі і кадровому складі центрального апарату Головдержслужби Ук$
раїни  н а к а з у ю:

1. Унести до наказу Головдержслужби України від 16 грудня 1996 р. № 43 "Про затвердження По$
рядку інформування центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, іншими державними органами про зміни облікових даних керівних працівників та
осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади", зареєстрованого в Міністерстві юстиції Ук$
раїни 20 грудня 1996 р. за № 734/1759, зміни, що додаються.

2. Юридичному управлінню (Маврешко К. С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу.
3. Інформаційно$аналітичному управлінню (Балюк В. В.) після державної реєстрації в Міністерстві

юстиції України опублікувати цей наказ у "Віснику державної служби України" та розмістити на
зовнішньому веб$сайті Головдержслужби України.

4. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (Саєнко В. М.)
після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України спільно з управлінням справами
(Яремчук І. М.) надіслати його центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим держав$
ним органам, керівні працівники та особи яких зараховані до кадрового резерву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби
Сороко В. М.

6. Наказ набуває чинності з 1 січня 2006 року.

Начальник Головдержслужби               Т. Мотренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головдержслужби України

від 25 листопада 2005 р.  № 299

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України

16 грудня 2005 р. за № 1517/11797

ЗМІНИ
до наказу Головдержслужби України від 16 грудня 1996 р.  № 43

"Про затвердження Порядку інформування центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами

про зміни облікових даних керівних працівників та осіб,
зарахованих до кадрового резерву на ці посади" 

1. У наказі:
1.1. У назві та пункті 1:
слова "органами місцевого самоврядування" виключити;
слова "керівних працівників" замінити словами "керівників, спеціалістів".
1.2. Пункт 2 після слова "Головдержслужбі" доповнити словами "України та управлінням державної

служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі".

1.3. Пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби

України Сороко В. М.".
2. У Порядку, затвердженому зазначеним наказом:
2.1. У назві Порядку:
слова "органами місцевого самоврядування" виключити;
слова "керівних працівників" замінити словами "керівників, спеціалістів".
3. У тексті Порядку:
3.1. Пункт 1 після слів "затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 р. № 1035" до$

повнити словами "Типового положення про управління державної служби Головного управління держав$
ної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, затвердженого постано$
вою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 842 (842–2004$п)".

3.2. Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Центральні і місцеві органи виконавчої влади інформують Головне управління державної служби

України про призначення державних службовців на посади I–III категорій, включаючи тих, що призна$
чені на зазначені посади в територіальних органах, у райдержадміністраціях з наданням облікових да$
них, передбачених формою первинного обліку № П$2ДС "Особова картка", затвердженою наказом
Міністерства статистики України від 26 грудня 1995 р. № 343, а також про формування кадрового ре$
зерву на ці посади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199 "Про
затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби".

Центральні органи виконавчої влади, їх територіальні підрозділи, місцеві органи виконавчої вла$
ди інформують територіальні органи Головного управління державної служби відповідно до тери$
торіального розміщення про призначення державних службовців на посади IV–VII категорій з на$
данням облікових даних, передбачених формою первинного обліку № П$2ДС "Особова картка".

Відповідно до цього Порядку подається інформація щодо державних службовців, що працюють в апа$
раті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх
справ та інших, правове становище яких регулюється Законом України "Про державну службу", якщо
інше не передбачено законодавством України.

Інформація щодо посад державних службовців I–III категорій подається на паперових носіях та в еле$
ктронному вигляді, щодо посад IV–VII категорій – в електронному вигляді, сформованому засобами
підсистеми обліку державних службовців (система "Картка") єдиної державної комп'ютерної системи
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"Кадри", відповідно до отриманої в Головдержслужбі України версії програмного забезпечення. У разі,
якщо облік державних службовців у відповідному органі ведеться за допомогою автоматизованої систе$
ми, іншої, ніж система "Картка", дані про державних службовців подаються до Головдержслужби України
чи її територіальних органів в електронному вигляді у форматі, опис якого отримано в Головдержслужбі
України".

3.3. У пункті 3:
підпункт 3.1:
після слова "Головдержслужби" доповнити словами "України чи її територіальних органів";
слова "розпорядження керівника" замінити словами "розпорядження (наказ) керівника";
підпункт 3.2 виключити, відповідно підпункти 3.3 та 3.4 вважати підпунктами 3.2 та 3.3;
в абзаці другому підпункту 3.2:
слова "рішення керівника" замінити словами "розпорядження (наказ) керівника";
після слова "Головдержслужби" додати слова "України чи її територіальних органів";
в абзаці другому підпункту 3.3:
слова та цифри "від 19 грудня 1994 року № 853" замінити словами та цифрами "від 28 лютого 2001 р.

№ 199 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби";
абзац третій після слів "подані до Головдержслужби" доповнити словом "України".

Начальник інформаційно5аналітичного управління
Головдержслужби України                                                                 В. Балюк

__________________
Коментар. Запроваджені наказом Головдержслужби України від 25 листопада 2005 р. № 299

"Про внесення змін до наказу Головдержслужби України від 16 грудня 1996 р. № 43" зміни стосуE
ються складу інформації, що подається до Головдержслужби України з питань ведення обліку дерE
жавних службовців, які працюють в центральних та місцевих органах виконавчої влади, інших державE
них органах в частині порядку автоматизованого обліку державних службовців I–VII категорій, та осіб,
зарахованих до кадрового резерву на ці посади.

Н А К А З
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 25 січня 2006 р.  № 9

Київ 

Про внесення Змін до наказу 
Головдержслужби України від 5 липня 1998 р. № 24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2006 р. за № 116/11990

З метою удосконалення процедури ведення особових справ державних службовців та у зв'язку з ут$
воренням територіальних управлінь Головдержслужби України відповідно до постанови Кабінету
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Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 842 "Про утворення управлінь державної служби Головного уп$
равління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі",
у зв'язку зі змінами в структурі та кадровому складі центрального апарату Головдержслужби Ук$
раїни  н а к а з у ю: 

1. Унести Зміни до Методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових
справ державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Головдержслужби
України від 5 липня 1998 р. № 24 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування
Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків
оформлення документів особових справ", зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 липня
1998 р. за № 453/2893, що додаються. 

2. Юридичному управлінню (Маврешко К. С.) забезпечити державну реєстрацію Змін до наказу
від 5 липня 1998 р. № 24 в Міністерстві юстиції України в установленому порядку. 

3. Інформаційно$аналітичному управлінню (Балюк В. В.) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції опублікувати цей наказ у "Віснику державної служби України" та розмістити на зовнішньому
веб$сайті Головдержслужби України. 

4. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (Саєнко В. М.) після
державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України спільно з управлінням справами (Ярем$
чук І. М.) забезпечити його розсилання міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям, обласним, Київській і Севастопольській міським радам. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Головдержслужби
Сороко В. М. 

Начальник Головдержслужби               Т. Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління 

державної служби України
від 25 січня 2006 р. № 9

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України

9 лютого 2006 р. за № 116/11990

Зміни
до Методичних рекомендацій щодо застосування 

Порядку ведення особових справ державних службовців 
в органах виконавчої влади

1. Абзац третій пункту 2 Методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових
справ державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Головдержслужби Ук$
раїни від 5 липня 1998 р. № 24, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 р. за
№ 453/2893 (далі – Методичні рекомендації), доповнити реченням такого змісту: 

"Після формування особової справи працівник кадрової служби вводить відповідні облікові дані
працівника до системи "Картка" єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри". 

2. Абзац перший пункту 3 Методичних рекомендацій доповнити реченням такого змісту: 
"Про зміни облікових даних державних службовців орган виконавчої влади інформує Головне уп$

равління державної служби та його територіальні органи у порядку, встановленому наказом Головного
управління державної служби від 16 грудня 1996 р. № 43 "Про затвердження Порядку інформування
центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни
облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади", за$
реєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1996 р. за № 734/1759". 
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3. Абзац перший пункту 5 Методичних рекомендацій викласти в такій редакції: 
"5. Відповідно до Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Пре$

зидента України від 10 листопада 1995 р. № 1035, Головне управління державної служби (Головдерж$
служба) та її територіальні органи формують базу даних державних службовців I – VII категорій. Для її
створення, постійного ведення і оновлення центральні й місцеві органи виконавчої влади інформують
Головдержслужбу про призначення державних службовців на посади та про зміни облікових даних, пе$
редбачених формою первинного обліку № П$2ДС, а також про формування кадрового резерву на ці
посади. Порядок інформування центральними й місцевими органами виконавчої влади, іншими дер$
жавними органами про зміни облікових даних керівних працівників та осіб, зарахованих до кадрового
резерву на ці посади, визначається наказом Головного управління державної служби від 16 грудня
1996 р. № 43 "Про затвердження Порядку інформування центральними і місцевими органами виконав$
чої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, за$
рахованих до кадрового резерву на ці посади", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 груд$
ня 1996 р. за № 734/1759". 

4. Пункт 5 наказу викласти в такій редакції: 
"5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Головдержслужби Ук$

раїни Сороко В. М.".

Начальник інформаційно5аналітичного управління
Головдержслужби України                                                             В. Балюк

__________________
Коментар. Запроваджені наказом Головдержслужби України від 25 січня 2006 р. № 9 "Про внеE

сення змін до наказу Головдержслужби України від 5 липня 1998 р. № 24" зміни стосуються вимог
до формування особової справи працівниками кадрових служб в частині введення облікових даних
працівників до системи "Картка" єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри".

Н А К А З
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 25 січня 2006 р.  № 10
Київ 

Про внесення Змін до Положення про порядок 
проведення Головдержслужбою перевірок

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2006 р. за № 117/11991

З метою удосконалення процедури проведення перевірок та у зв'язку з утворенням територіальних
управлінь Головдержслужби України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня
2004 р. № 842 "Про утворення управлінь державної служби Головного управління державної служ$
би в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі", у зв'язку із змінами в струк$
турі й кадровому складі центрального апарату Головдержслужби України н а к а з у ю: 



1. Унести Зміни до Положення про порядок проведення Головдержслужбою перевірок, затвер$
дженого наказом Головдержслужби України від 18 травня 2000 р. № 25 "Про затвердження Поло$
ження про порядок проведення Головдержслужбою перевірок", зареєстрованого у Міністерстві юс$
тиції України 29 травня 2000 р. за № 318/4539 (із змінами), замінивши в абзаці п'ятому пункту 3.2
цифри "I – III" на цифри "I – VII". 

2. Юридичному управлінню (Маврешко К. С.) забезпечити державну реєстрацію Змін до наказу
від 18 травня 2000 р. № 25 в Міністерстві юстиції України в установленому порядку. 

3. Інформаційно$аналітичному управлінню (Балюк В. В.) після державної реєстрації в Мініс$
терстві юстиції опублікувати цей наказ у "Віснику державної служби України" та розмістити на
зовнішньому веб$сайті Головдержслужби України. 

4. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (Саєнко В. М.)
після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України спільно з управлінням справами
(Яремчук І. М.) забезпечити його розсилку міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям, обласним, Київській і Севастопольській міським радам. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Головдержслужби
Ткача В. Д.

Начальник Головдержслужби               Т. Мотренко
__________________
Коментар. Запроваджені наказом Головдержслужби України від 25 січня 2006 р. № 10 "Про заE

твердження Змін до наказу Головдержслужби України від 18 травня 2000 р. № 25" зміни стосуютьE
ся Положення про порядок проведення Головдержслужбою перевірок в частині поширення дії заE
значеного положення на державних службовців IV–VII категорій посад.

Н А К А З
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 26 січня 2006 р.  № 12
Київ 

Про внесення змін 
до наказу Головдержслужби України

від 6 лютого 2004 р.  № 25

З метою удосконалення оформлення документів та більш виваженої підготовки проектів рішень На$
чальника Головдержслужби України щодо погодження продовження терміну перебування на державній
службі державним службовцям  н а к а з у ю:

1. Начальникам управлінь державної служби Головного управління державної служби України  в Авто$
номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити надання погоджень щодо
продовження терміну перебування на державній службі. У разі надходження до Головдержслужби Ук$
раїни подання без погодження, копія цього подання направляється до відповідного управління держав$
ної служби Головного управління державної служби України для його отримання. Управління державної
служби в триденний термін з дня отримання копії подання направляє погодження до центрального
апарату Головдержслужби України.

НОРМАТИВНО�ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 1/200678
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2. Внести зміни до Рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 26
грудня 2003 р. № 2020 "Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на
державній службі", затверджених наказом Головдержслужби України від 6 лютого 2004 р. № 25 (до$
дається).

3. Директору департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (Саєнко В. М.)
в тижневий термін внести зміни до методики процесу "Погодження продовження терміну перебування
на державній службі".

4. Директору департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (Саєнко В. М.),
начальнику управління – керуючому справами (Яремчук І. М.) в п'ятиденний термін забезпечити розсил$
ку цього наказу:

управлінням державної служби Головдержслужби України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі;

центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям;

Національному банку України, Міністру оборони, Державній прикордонній службі, Міністерству
внутрішніх справ, СБУ, Департаменту виконання покарань, Державній митній службі, Державній
податковій адміністрації України, іншим органам, в яких працюють державні службовці.

5. Начальнику інформаційно$аналітичного управління (Балюк В. В.) опублікувати цей наказ у чер$
говому номері журналу "Вісник державної служби України" та забезпечити розміщення на веб$сайті
Головдержслужби України.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Головдержслужби               Т. Мотренко

ЗАТВЕРЖЕНО
наказом Головдержслужби

від 26 січня 2006 р.  № 12

ЗМІНИ
до Рекомендацій щодо застосування постанови

Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р.  № 2020
"Про затвердження Порядку погодження продовження 

терміну перебування на державній службі"

1. У пункті 1:
абзац другий доповнити словами "та начальником управління державної служби Головного уп$

равління державної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас$
тополі";

абзац третій після слів "вищого рівня" доповнити словами "разом з письмовим погодженням уп$
равління державної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

2. У пункті 3 слово "Адміністрації" замінити словом "Секретаріату" у відповідному відмінку.
3. Назву додатка до Рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від

26 грудня 2003 р. № 2020 "Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебу$
вання на державній службі", затверджених наказом Головдержслужби України від 6 лютого 2004 р.
№ 25, після слів "вищого рівня" доповнити словами "та начальником управління державної служби
Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі".

4. Примірну схему погодження подання з керівником органу вищого рівня доповнити приміткою
такого змісту: "до подання додається письмове погодження за підписом начальника управління дер$
жавної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, обла$
стях, містах Києві та Севастополі".



ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА  РОЗ'ЯСНЮЄ
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Якими нормативно%правовими актами передбачено, що Головне управління державної служ%
би України та його територіальні органи зобов'язані збирати відомості про осіб, які є державними
службовцями, від центральних, місцевих органів виконавчої влади, а також інших державних ор%
ганів, установ та організацій в яких працюють державні службовці?

Станом на 23 лютого 2006 року.
Функції, права та повноваження Головдержслужби України, зокрема, пов'язані зі збором інформації

щодо державних службовців, визначено в ч. 2 ст. 7 Закону України "Про державну службу" від 16 грудня
1993 року № 3723$XII, а також у Положенні про Головне управління державної служби України, затвер$
дженому Указом Президента України від 2 жовтня 1999 року № 1272/99, яким передбачені повноважен$
ня Головдержслужби України щодо ведення комп'ютерного обліку даних про державних службовців.

Для виконання зазначеної функції (щодо збору відомостей), тобто для отримання інформації про
осіб, які є державними службовцями, прийнято низку нормативно$правових актів, що покладають на
центральні й місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації, в яких пра$
цюють державні службовці (далі – органи державної влади), обов'язки щодо надання інформації, а Голов$
держслужбі України та її територіальним органам надають права щодо отримання такої інформації. 

Обов'язки органів державної влади щодо подання інформації про державних службовців визначено
такими нормативно$правовими актами як:

• постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912 "Про затвердження Типового по$
ложення про кадрову службу органу виконавчої влади" (пункт 4 підпункт 233 Типового положення про
кадрову службу органу виконавчої влади);

• наказ Головдержслужби України від 5 липня 1998 року № 24 "Про затвердження методичних реко$
мендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах вико$
навчої влади та зразків оформлення документів особових справ", зареєстрований у Міністерстві юстиції
від 14 липня 1998 року № 453/2893 (пункти 3 та 5 методичних рекомендацій щодо застосування Поряд$
ку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади зі змінами, внесеними
згідно з наказом Головдержслужби України № 9 від 25 січня 2006 року, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції від 9 лютого 2006 року № 116/11990);

• наказ Головдержслужби України від 16 грудня 1996 року № 43 "Про затвердження Порядку інфор$
мування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про
зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади",
зареєстрований у Міністерстві юстиції від 20 грудня 1996 року № 734/1750 (пункти 2 та 3 Порядку інфор$
мування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про
зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади).

Права Головдержслужби України на ведення обліку даних про державних службовців визначено таки$
ми нормативно$правовими актами як:

• Указ Президента України від 10 листопада 1995 року № 1035/95 "Про затвердження Програми кад$
рового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, ус$
танов і організацій" (пункт 2 Розділу "Формування складу державних службовців", пункт 1 Розділу "Конт$
роль і відповідальність за стан кадрового забезпечення державної служби" Програми кадрового забез$
печення державної служби);

• Указ Президента України від 14 квітня 2000 року № 599/2000 "Про Стратегію реформування систе$
ми державної служби в Україні" (частина 3 розділу "Оптимізація управління державною службою");

• постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 842 "Про утворення управлінь дер$
жавної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі" (пункт 1, підпункт 1 пункту 4, підпункт 2 пункту 5);

• постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 "Про затвердження Положен$
ня про формування кадрового резерву для державної служби" (пункт 5–1 Положення про формування
кадрового резерву для державної служби);

• наказ Головдержслужби України від 16 грудня 1996 року № 43 "Про затвердження Порядку інформу$
вання центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни
облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади", за$
реєстрований у Міністерстві юстиції від 20 грудня 1996 року № 734/1750 (пункт 2).

ВИБІРКА РОЗ'ЯСНЕНЬ СТОСОВНО ПИТАНЬ  ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
ТА СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


